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Sammanfattning 

Bakgrund: När ett barn drabbas av kronisk sjukdom påverkas hela familjen. Hur 

sjukdomen påverkar barnet och dess familj beror på symtomen men även på vilket 

stöd familjen får. Sjuksköterskan har en viktig roll i den familjecentrerade vården 

genom att fatta beslut samt ge information, uppmuntran och stöd till föräldrar så att de 

görs delaktiga i barnets omvårdnad. Syfte: Syftet med studien var att belysa faktorer 

som påverkar oro hos föräldrar till barn med kronisk sjukdom. Metod: Studien 

genomfördes som en allmän litteraturstudie med syfte att sammanställa vad tidigare 

forskning i ämnet visat. Resultat: Tre tema framkom Upplevelse av att sakna kontroll 

över sjukdomens prognos och behandling, Upplevelse av att sakna kunskap och stöd 

samt Rädsla för att barnet skulle uppleva utanförskap. Föräldrarna kände oro när de 

upplevde att de saknade kontroll över barnets sjukdom och behandling samt när de 

saknade kunskap och upplevde bristande stöd. Konklusion: Föräldrars upplevelse av 

bristande stöd och kunskap bidrar till känslor av ensamhet, osäkerhet samt rädsla 

vilket i sin tur leder till oro. Det är en stor utmaning för sjuksköterskan att hjälpa 

föräldrar att minska sin upplevda oro eftersom både barnets symtombild och 

föräldrars oro är individuell och dessutom har föräldrar olika förutsättningar att 

hantera sin oro.  
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Abstract 

Background: When a child suffers from chronic illness, the whole family is affected. 

How the disease affects the child and its family depends on the symptoms but also on 

the support the family receives. The nurse has an important role in family-centered 

care by making decisions and providing information, encouragement and support to 

parents so that they are involved in the child's care. Purpose: The purpose of the 

study was to elucidate factors that affect the concern of parents of children with 

chronic illness. Method: The study was conducted as a general literature study with 

the purpose of compiling what previous research on the subject has shown. Result: 

Three topics emerged Experience of lacking control over the disease's prognosis and 

treatment, Experience of lacking knowledge and support, and Fear that the child 

would experience exclusion. The parents felt anxiety when they felt that they lacked 

control over the child's illness and treatment and when they lacked knowledge and 

experienced lack of support. Conclusion: Parents' experience of lack of support and 

knowledge contributes to feelings of loneliness, uncertainty and fear, which in turn 

leads to concern. It is a great challenge for the nurse to help parents reduce their 

perceived anxiety because both the child's symptoms and parents' concerns are 

individual and furthermore parents have different conditions to deal with their 

concerns. 
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Inledning 

Enligt FN:s barnkonvention definieras alla människor som inte fyllt18 år som barn. 

Den som är vårdnadshavare för barnet har ansvar för barnets personliga förhållanden 

och ska tillgodose barnets behov av trygghet och omvårdnad (SFS 1949:381). 

Kronisk sjukdom är ett brett begrepp (Nolte & McKee, 2016). Det är en stor variation 

på de tillstånd som betecknas som kroniska och de kan komma plötsligt eller ha ett 

smygande förlopp (Lubkin & Larsen, 2006). Smittsam sjukdom, hjärtsjukdom, astma 

och diabetes är några av de tillstånd som betecknas som kroniska (Nolte & McKee, 

2016). Komplexiteten och långvarigheten i kronisk sjukdom kan göra att flera olika 

typer av vårdpersonal är engagerad (Nolte & McKee, 2016). En av de vanligaste 

kroniska sjukdomarna hos barn är astma och förekomsten av astma hos barn i 

skolåldern i Sverige är 8-10% (Wennergren, Hesselmar & Hedlin, 2015). Sverige har 

den näst högsta förekomsten av diabetes typ 1 hos barn och insjuknandet i diabetes 

typ 1 fortsätter att öka i vissa åldersgrupper utan några tecken på att plana ut samtidigt 

som miljö och livsstilsfaktorer försämras (Ludvigsson, 2017). 

Oro som känsla finns hos alla och uppstår av olika orsaker som en naturlig reaktion på 

ett, av individen, uppfattat hot i omgivningen (Passer & Smith, 2008). Det är naturligt 

för föräldrar att uppleva oro för sitt barn enbart genom att vara föräldrar, men när ett 

barn drabbas av en kronisk sjukdom kan oro bli en del av vardagen. Hela familjen 

drabbas av förändringen som uppstår när föräldrarna behöver finna nya rutiner för att 

klara vardagen (Årestedt, Persson & Benzein, 2014). Det finns ett tydligt samband 

mellan barnets förutsättningar att hantera sin kroniska sjukdom och föräldrarnas stress 

och oro för situationen (Årestedt, Benzein & Persson, 2015). Familjens trygghet när 

ett barn drabbas av kronisk sjukdom är viktig för att det sjuka barnet och eventuella 

syskon samt föräldrar ska må så bra som möjligt (Årestedt et al., 2015 

Teamarbete är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och i ett team med 

sjukvårdspersonal kan flera olika professioner ingå bland annat läkare, sjuksköterska, 

undersköterska och dietist (Svensk sjuksköterskeförening & Svenska läkaresällskapet, 

2017). Till teamet räknas oftast även patienten själv samt patientens anhöriga (Svensk 

sjuksköterskeförening & Svenska läkaresällskapet, 2017). I familjecentrerad vård bör 

beslut kring barnet tas i samråd med familjen samtidigt som föräldrarna inkluderas 

och görs delaktiga i omvårdnaden. Sjuksköterskans roll i den familjecentrerade 

vården är att uppmuntra och stödja föräldrarna när de deltar i främst den icke 

medicinska vården av barnet (Coyne, O´Neill, Murphy, Costello & O´Shea, 2011). 

Sjuksköterskans stöd och omvårdnad är mycket viktigt för föräldrar vars barn 

drabbats av en kronisk sjukdom (Minden & Gullickson, 2005). Sjuksköterskan och 

föräldrarna behöver tillsammans sträva efter hälsa hos barnet, det fordrar samarbete 

och god kommunikation (Minden & Gullickson 2005). Barnsjuksköterskan ska 

genom sin utbildning ha en särskild kunskap om bemötande och information till både 

barnet och familjen samt att vårda familjecentrerat (Riksföreningen för 

Barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016).   
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Bakgrund  

Enligt FN:s barnkonvention definieras ett barn som en människa under 18 år (Unicef, 

u.å). Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden 

(SFS 1949:381). Det innebär att vårdnadshavaren ska tillgodose barnets behov av 

trygghet och omvårdnad samt ge barnet en god fostran. Vårdnadshavaren har även ett 

ansvar för att barnet får den tillsyn som barnet behöver utifrån ålder, utveckling och 

övriga omständigheter (SFS 1949:381). När ett barn är sjukt ska informationen om 

sjukdom och behandling anpassas efter barnets ålder, mognad, erfarenhet eller andra 

individuella förutsättningar. Även barnets vårdnadshavare ska få information om 

sjukdom och behandling (SFS 2014:821). I familjer med kronisk sjukdom finns ett 

samarbete mellan familjemedlemmar där det ständigt pågår ett gemensamt arbete mot 

bättre mående för den sjuke (Årestedt et al., 2014). Kronisk sjukdom har en större 

påverkan på familjen som helhet än på barnet och föräldrarna var för sig (Epifanio, 

Genna, Vitello, Roccella & La Grutta, 2013). Den förändring som uppstår när någon i 

en familj drabbas av kronisk sjukdom påverkar samtliga familjemedlemmar (Årestedt 

et al. 2014). För att möta de behov som uppstår när en familjemedlem drabbas av 

kronisk sjukdom krävs förändringar (Epifano et al., 2013; Årestedt et al., 2014). En 

omorganisation av rutiner som berör hela familjen (Epifano et al. 2013). Enligt 

Årestedt et al. (2014) medför nya rutinerna även förändrar roller och nya 

förväntningar på den eller de som ska vårda den kroniskt sjuke. Att upprätthålla 

välmående hos den sjuke och fokusera på livskvalité och samtidigt sträva efter 

förbättring i sjukdomstillståndet kan vara en svår balansgång mellan tillgängliga 

behandlingsmetoder (Lubkin & Larsen, 2006). Det kan krävas att alla i familjen har 

kunskap om den kroniska sjukdomen och att de hanterar situationen tillsammans för 

att få vardagen att gå ihop (Årestedt et al., 2014). Enligt Årestedt et al. (2015) har 

familjer skiftande inställning till kronisk sjukdom en del familjer ser sjukdomen som 

en del av vardagen medan andra familjer ser sjukdomen som ett hot vilket gör den 

svårare att hantera.  

Kronisk sjukdom hos barn  

Kronisk är ”ett tidsmått, långvarig, utdragen, som varar (vanligen) mer än tre 

månader” definitionen kan variera beroende på sjukdomens art (Lindskog, 2014). 

Kronisk sjukdom är ett långvarigt tillstånd (Shepard & Mahon, 2002; Lindskog, 

2014). Nolte och McKee (2016) skriver att kronisk sjukdom är ett brett begrepp som 

enligt World Health Organization (WHO) kan innefatta så skilda tillstånd som 

smittsam sjukdom, hjärtsjukdom, diabetes eller astma. Kronisk sjukdom kan vara allt 

från icke allvarlig till dödlig och kräva omfattande vård, den kan vara icke botbart 

eller lämna den drabbade med kvarstående men (Shepard & Mahon, 2002). Det finns 

en stor variation på de tillstånd som betecknas som kroniska, de kan komma plötsligt 

eller ha ett smygande förlopp (Lubkin & Larsen, 2006). Komplexiteten och 

långvarigheten i kronisk sjukdom kan göra att flera olika typer av vårdpersonal är 

engagerad (Nolte & McKee, 2016).  
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Enligt Lubkin och Larsen (2006) kan flera kroniska sjukdomar gå i skov, de blossar 

upp för att sedan under en tid inte ge några symtom. Multipel skleros (MS) är en 

kronisk inflammatorisk neurologisk sjukdom i centrala nervsystemet där den 

vanligaste varianten kommer i skov (Hon & Matsha, 2012). Dessa skov följs av 

perioder där sjukdomssymtom helt eller delvis förbättras. Längden på skoven varierar 

liksom hur lång tid det tar för symtomen att helt eller delvis förbättras mellan skoven 

(Hon & Matsha, 2012). Enligt Hon och Matsha (2012) är 5% av de som drabbas av 

MS under 16 år. Studien av Krajnc, Orazem, Rener-Primec och Krzan (2018) visade 

att barnen i snitt var femton år när de fick diagnosen MS och det hade i snitt tagit sex 

månader från första symtom till diagnos. De vanligaste första symtomen hos barnen 

hade varit sensoriska eller motoriska störningar. De flesta barnen med MS får den 

varianten som går i skov med en god förbättring mellan skoven (Krajnc et al., 2018).  

En av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn är astma (Wennergren et al., 

2015). Förekomsten av astma hos barn i skolåldern i Sverige är 8-10% (Wennergren 

et al., 2015). I en större studie utförd i USA av Zahran, Bailey, Simon, Garbe och 

Breysse (2018) framkom att astma var vanligare bland pojkar än flickor samt att 

förekomsten av astma var högre bland barn över fyra år. Studien visade även att de 

yngsta barnen med astma (0-4 år) hade högre förekomst av astmaattacker, 

sjukhusvistelser eller vårdcentrals besök än de äldre barnen (12-17 år). Studien som 

pågick från 2001 till 2016 visade också att förekomsten av astma minskat under 

senare år men trots det konstaterades det att astma fortsatt är ett stort hälsoproblem 

(Zahran et al., 2018). Astma är oftast episodisk och innefattar bland annat 

astmabesvär som utlöses vid infektion eller allergi eller en blandning av dessa samt 

akut astma med svårare besvär. Allergiutlöst astma är mer oförutsägbar och kräver en 

bra allergibehandling för god kontroll (Wennergren et al., 2015).  

Sverige har den näst högsta förekomsten av diabetes typ 1 hos barn och den ökar mest 

hos barn 10-14 år samt 15-17 år (Ludvigsson, 2017). Insjuknandet i diabetes typ 1 

fortsätter att öka utan några tecken på att plana ut samtidigt som miljö och 

livsstilsfaktorer försämras (Ludvigsson, 2017). Insjuknandet i diabetes typ 1 kan se 

olika ut hos barn. Hos en del barn utvecklas symtomen snabbt och de kan drabbas av 

ketoacidos efter bara några dagar medan symtomen hos andra barn kan utvecklas 

under flera månader (Couper et al., 2014). Något fler pojkar än flickor insjuknar i 

diabetes typ 1 (Berhan, Waernbaum, Lind, Möllsten & Dahlquist, 2011). Berhan et al. 

(2011) påpekar att det är möjligt att förebygga diabetes typ 1 hos barn genom 

livsstilsförändringar och nya vanor. Men det krävs resurser för att främja bättre livsstil 

och förebygga diabetes både i Sverige och i övriga världen (Berhan et al., 2011).  

Lubkin och Larsen (2006) menar att kronisk sjukdom påverkar hela individens liv 

men omfattningen är individuell. Sjukdomens inverkan på barnet beror dels på hur 

allvarlig sjukdomen är men även faktorer som vilket stöd familjen får i behandlingen, 
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hur effektiv behandlingen är eller hur omgivningen ser på sjukdomen har betydelse 

(Newacheck & Taylor, 1992). 

Föräldrars oro  

Oro                                                                                                                                                                                                                             

Oro är ett tillstånd av spänning som är en naturlig reaktion på ett uppfattat hot (Passer 

& Smith, 2008). En annan definition av begreppet oro är känsla av lätt upprördhet, 

rädsla och olust (Oro, 1996). Oro är motsatsen till lugn eller ro. Begreppet oro kan 

även beskrivas som en känsla av rädsla för att något obehagligt ska hända (Oro, 

(2005). Synonymer till begreppet oro är ängslan, rädsla och nervositet (Oro, 2008). 

Ytterligare synonymer till begreppet oro är upprördhet, olust och ångest (Oro, 1996).  

Innebörden av föräldraskap  

Att vara förälder innebär att ta ansvar för sitt barns uppväxt och är ett åtagande som 

sträcker sig över lång tid (Nelson et al., 2013; Eastlick-Kushner, Pitre, Williamson, 

Brettkreuz & Rempel, 2014; Johansson, Thomas, Hildingsson & Haines, 2016). 

Enligt Widding (2015) innebär gott föräldraskap att se till sitt barns bästa och att vara 

engagerad i allt som rör barnet samt att stötta barnet på olika sätt. 

Barn ger upphov till både glädje och stress hos föräldrarna som kan uppleva oro för 

både barnets säkerhet och välbefinnande (Nelson et al., 2013). Föräldrar kan 

dessutom uppleva oro för sitt barns hälsa (Nelson et al. 2013; Johansson et al., 2016). 

Föräldrars oro och vaksamhet kan, åtminstone till en viss del, ses som en del av 

evolutionen då människans existens bygger på att föräldrar skyddar sitt barn från hot 

och faror (Nelson, Kushlev & Lyubomirsky, 2013). De flesta föräldrar upplever 

normalt någon form av oro menar Eronen, Pincombe och Calabretto, (2007) (i 

Golfenshtein, Srulovici & Medoff-Cooper, 2016). Föräldrar till barn med kronisk 

sjukdom kan ha en förhöjd nivå av föräldrastress (Chiou & Hsieh, 2008; Maas-van 

Schaaijk, Roeleveld-Versteegh & van Baar, 2013).  

Sjuksköterskans roll  

I hälso- och sjukvårdens teamarbete möts och samverkar sjukvårdspersonal med flera 

olika kompetenser som kompletterar varandra. Sjukvårdspersonalen som ingår i 

teamet kan bland annat vara läkare, sjuksköterska, undersköterska, dietist eller 

arbetsterapeut (Svensk sjuksköterskeförening & Svenska läkaresällskapet, 2017). 

Teamarbete och förbättringskunskap är två kärnkompetenser hos sjuksköterskan som i 

kombination kan medverka till en god kvalitetsutveckling. Samverkan i teamet syftar 

till att ta till vara varandras kompetenser för att ge bästa möjliga vård. 

Sjukvårdspersonalen i teamet lär av varandra och tar till vara varandras kunskap 

(Svensk sjuksköterskeförening & Svenska läkaresällskapet, 2017). Sjuksköterskan 

kan till exempel ha en viktig roll som en länk mellan läkare och föräldrar. De kan 

hjälpa föräldrar både med praktisk information och förtydligande av vad läkare sagt 
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(Espezel & Canam, 2003). Vem som förmedlar informationen har inte lika stor 

betydelse som att dialogen är god. Ett prestigelöst teamarbete medger att den som har 

störst förtroende hos patient och anhöriga är den som blir språkrör för teamet (Svensk 

sjuksköterskeförening & Svenska läkaresällskapet, 2017).  

I enlighet med Patientlagen ska hälso- och sjukvård, så långt det är möjligt, utformas 

och genomföras i samråd med patienten för att skapa delaktighet. Om möjlighet finns 

och sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar, ska även patientens närstående i enlighet 

med samma lag ges möjlighet att deltaga i utformning och omvårdnad av patienten 

(SFS 2014:821). Skyldigheten att involvera även patienten i vården gör att både 

patient och närstående ofta ingår i teamet (Svensk sjuksköterskeförening & Svenska 

läkaresällskapet, 2017). Vårdpersonalen som ingår i teamet behöver vara lyhörda när 

övriga i teamet, både kollegor, patient och närstående bidrar med viktig kunskap och 

erfarenhet, på så vis kan vård och information anpassas individuellt. Minden och 

Gullickson (2005) menar att i likhet med läkemedel är sjuksköterskans uppgift att 

patienten ska kunna återvinna och bevara sin hälsa. Benzein et al. (2017) beskriver att 

sjuksköterskan använder sig av omvårdnad för att ge patienten möjlighet att uppnå 

förbättrad hälsa. När sjuksköterskan möter patienter och deras familj kan det ses som 

en omvårdnadsåtgärd eftersom det i mötet utbyts information samtidigt som det sker 

en samverkan kring patientens omvårdnadsbehov (Benzein et al., 2017). Många 

kroniskt sjuka är beroende av hjälp både från sjukvårdspersonal och familj. Att arbeta 

för hälsa i närvaro av kronisk sjukdom kräver ett samarbete mellan parterna för att ge 

kontinuitet i vården och minska sjukhusvistelsen för den sjuke (Minden & Gullickson, 

2005). I studien av Coyne et al. (2011) såg de flesta sjuksköterskorna familjens 

involvering i vården som den grundläggande delen av familjecentrerad vård. Det var 

inte bara föräldrar och syskon till det sjuka barnet som var involverade utan även 

exempelvis mor- eller farföräldrar. Sjuksköterskorna beskrev informationsdelning och 

beslutsfattande som grundläggande faktorer i den familjecentrerade vården (Coyne et 

al., 2011).  

I familjecentrerad vård bör beslut kring barnet tas i samråd med familjemedlemmarna 

och föräldrarna inkluderas och görs delaktiga i omvårdnaden. Sjuksköterskans roll i 

den familjecentrerade vården är att uppmuntra och stödja föräldrarna när de deltar i 

främst den icke medicinska vården av barnet (Coyne et al., 2011). Både föräldrar och 

sjuksköterskor ansåg att familjecentrerad vård var väsentlig för barnets välbefinnande 

eftersom det ansågs minska stressen hos barnet vid sjukhusvistelse (Coyne, 2013). 

Enligt Coyne (2013) var även föräldrarnas särskilda kunskap om barnet viktig för att 

kunna ge barnet vård av god kvalité. Det är viktigt att sjuksköterskan inte bara är 

införstådd med barnets medicinska tillstånd utan också lär känna barnet som person 

(Espezel & Canam, 2003). Upplevelse av att känna sjuksköterskan på ett personligt 

plan är viktigt för föräldrar för att etablera ett bra samarbete kring vården av barnet 

samt för att känna trygghet och kunna dela information (Espezel & Canam, 2003). I 

mötet mellan sjuksköterskan och patienten samt patientens familj är det önskvärt att 
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sjuksköterskan inviterar familjen in i vården medan familjen inviterar sjuksköterskan 

in i familjen. I det samspelet utvecklas en gemensamt skapad omvårdnadsåtgärd som 

syftar till att öka välbefinnande och minska lidande (Benzein et al., 2017). För att 

sjuksköterskan ska kunna ge en god individanpassad vård till barn och unga krävs en 

särskild kunskap om barnet och dess utveckling (Riksföreningen för 

Barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och 

ungdomar 60 högskolepoäng, ger fördjupade kunskaper i både omvårdnad och 

behandling av barn och unga i såväl öppen- som slutenvården (Högskolan i Halmstad, 

2018). Barnsjuksköterskan har genom sin utbildning inte bara särskild kunskap om 

barnet, dess utveckling och de specifikt anpassade omvårdnadshandlingarna utan även 

en särskild kunskap om bemötande och information till både barnet och familjen samt 

att vårda familjecentrerat (Riksföreningen för Barnsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  

Problemformulering  

Oron som föräldrar upplever när deras barn drabbas av en kronisk sjukdom är ett 

problem som sjuksköterskan behöver bemöta. Detta på grund av att barnets 

förutsättningar att hantera sjukdomen, både fysiskt och psykosocialt, blir sämre om 

föräldrarna mår dåligt och känner oro. Därför skulle en djupare kunskap hos 

sjuksköterskan om oron som uppstår hos föräldrar till ett kroniskt sjukt barn vara 

värdefullt.  

Syfte  

Syftet var att belysa faktorer som påverkar oro hos föräldrar till barn med kronisk 

sjukdom.   

Metod   

Detta vetenskapliga arbete har genomförts som en allmän litteraturstudie i syfte att 

sammanställa vad tidigare forskning på området visat (Forsberg & Wengström, 2015). 

Med inspiration av Forsberg och Wengström (2015) gjordes en innehållsanalys där 

materialet bearbetades för att urskilja mönster och tema. 

Datainsamling  

Arbetet inleddes med att en inledande informationssökning gjordes i databaserna 

CINAHL, PubMed och PsycINFO samt i ordböcker och medicinska uppslagsverk för 

att få en översikt över ämnet som skulle studeras (Östlundh, 2017). I de inledande 

sökningarna provades sökningar både i fritext och med MeSH-termer men då 

sökningar med MeSH-termer inte ansågs tillföra något till sökningarna övergavs det 

söksättet. MeSH-termer är ämnesord som återfinns i en ämnesordlista i Medlines 

databaser (Forsberg & Wengström, 2015). Därefter följde den egentliga 
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informationssökningen där litteratur slutligen valdes ut i datainsamlingen (Östlundh, 

2017). De akademiska databaserna som valdes för informationssökningen innehöll 

flera olika typer av källor som rörde omvårdnad. I en litteraturbaserad studie är det 

litteratur av olika typer som utgör data (Friberg, 2017). Syfte och problemformulering 

avgör vilken typ av litteratur som kommer att användas (Wallengren & Henricson, 

2012). Vetenskapliga artiklar ansågs vara en lämplig informationskälla för att kunna 

besvara föreliggande studies syftet. För att garantera god vetenskaplig kvalité och 

trovärdighet i forskningsarbeten är det viktigt att författarna har god kunskap i ämnet 

(Wallengren & Henricson, 2012). Artiklar där författare beskriver sin förförståelse 

och hur tidigare erfarenheter kan ha påverkat datainsamlingen visar på pålitlighet 

(Wallengren & Henricson, 2012). Urval av informanter och en beskrivning av hur 

datainsamlingen har skett ska noggrant redovisas. Vidare bör även en beskrivning av 

analysprocesser och hur länge datainsamlingen pågick anges i en artikel, liksom 

författares diskussion gällande resultatets överförbarhet (Wallengren & Henricson, 

2012).  

Med hjälp av syftet fastställdes relevanta sökord för syftet. Sökorden som valdes 

översattes till engelska för att möjliggöra ett bredare resultat. Sökningarna omfattade 

sökord enligt följande i fritext: parent*, chronic*, ill*, disease, child*, experience, 

perspective, care och qualitative. Sökorden återfinns i Tabell 1 bilaga A. Trunkeringar 

(*) i slutet av sökord gör att även böjningar av ord kommer med i sökresultatet 

(Forsberg & Wengström, 2015). Genom boolesk söklogik kombineras sökord med 

hjälp av operatorer för att ge ett bra urval av litteratur (Östlundh, 2017). Valda sökord 

kombinerades med operatorn AND i den egentliga informationssökningen. Operatorn 

AND är den vanligaste och den används i syfte att koppla samman två sökord 

(Östlundh, 2017). Sökningar i databaserna gjordes i följden CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. Sökningar i PsycINFO gav dock inget ytterligare material än det som 

framkommit i CINAHL och PubMed och valdes därför bort. Sökningarna 

begränsades till litteratur som inte var äldre än tio år samt i CINAHL gjordes även 

begränsningen peer review. Sökhistoriken återfinns i Tabell 2 bilaga B.  

Genom inklusion- och exklusionskriterier fattas beslut om vilka källor som ska ingå i 

en studie (Forsberg & Wengström, 2015). I föreliggande studie inkluderades 

vetenskapliga artiklar gällande föräldrar till barn med sjukdom som betecknas som 

kronisk. De kroniska sjukdomarna hos barnen var Kronisk neonatal lungsjukdom, 

Kronisk smärta, Skolios, Astma, Vaskulära anomalier, Diabetes typ 1, Multipel 

skleros, Kronisk lungsjukdom, samt Kronisk njursjukdom. Barnen skulle vara i åldern 

noll till arton år. Artiklarna granskades enligt Carlsson och Eiman (2003) 

kvalitetsbedömning. För att öka tillförlitligheten i studien skulle artiklarna hålla grad I 

samt innehålla information om etiskt godkännande för att inkluderas i studien. 

Artiklar som inte hade en kvalitativ ansats exkluderades. Ytterligare exklusioner var 

artiklar som avsåg barn med funktionsnedsättningar, barn i palliativt skede samt 



 

 8 

artiklar som endast gällde barn som levde i familjehem då dessa förhållanden kan ha 

särskild- eller ytterligare påverkan på föräldrar.  

Sökningar i CINAHL  

CINAHL är en databas innehållande ämnesområden omvårdnad, arbetsterapi och 

sjukgymnastik. Databasen är särskilt inriktad på omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2015). Tre litteratursökningar gjordes i CINAHL. Den första sökningen 

gjordes enligt följande: parent* and perspective and child* and chronic* vilket gav 

132 träffar, av dessa lästes 32 abstrakt. Efter genomläsning av valda abstrakt valdes 

fyra artiklar som i innehåll överensstämde med syftet för studien och dessa fyra 

artiklar kvalitetsbedömdes enligt Carlsson och Eiman (2003). Vid 

kvalitetsbedömningen visade det sig att en av artiklarna saknade information om 

etiskt godkännande vilket gjorde att artikeln exkluderades och ytterligare en artikel 

exkluderades då den hade kvalitetsgrad II eftersom endast kvalitetsgrad I skulle ingå i 

studien. Den andra sökningen innefattade följande ord: parent* and experience and 

child* and chronic* ill* vilket gav 109 träffar och av dessa lästes 18 abstrakt. Efter 

genomläsning av valda abstrakt valdes tre artiklar som samtliga överensstämde med 

studiens syfte. Därefter kvalitetsbedömdes de enligt Carlsson och Eiman, (2003). Vid 

den tredje sökningen användes orden: parent* and experience and child* and chronic* 

disease and qualitative vilket gav 58 träffar och av dessa lästes 14 abstrakt. Efter 

genomläsning av valda abstrakt valdes tre artiklar som svarade mot studiens syfte och 

därefter kvalitetsbedömdes de enligt Carlsson och Eiman, (2003).  

Sökningar i PubMed  

PubMed är en bred databas vilken innefattar ämnesområden omvårdnad, medicin och 

odontologi (Forsberg & Wengström, (2015). En sökning gjordes i PubMed med 

följande ord: parent* and experience* and child* and care and chronic* and 

qualitative vilket gav 170 träffar och av dessa lästes 29 abstrakt. Efter genomläsning 

av valda abstrakt valdes två artiklar ut som stämde överens med studiens syfte, vilka 

därefter kvalitetsbedömdes de enligt Carlsson och Eiman, (2003).  

Databearbetning  

Efter avslutad datainsamling och kvalitetsbedömning enligt Carlsson och Eiman, 

(2003) återstod tio stycken resultatartiklar, vilka analyserades med inspiration av 

Forsberg och Wengström (2015) innehållsanalys. Till en början studerades 

resultatartiklarna individuellt, därefter gjordes en gemensam bearbetning av det 

utvalda materialet. I Tabell 3 bilaga C återfinns de tio resultatartiklarna. 

Bearbetningen av artiklarna genomfördes utifrån studiens syfte, att belysa faktorer 

som påverkar oro hos föräldrar till kroniska sjuka barn. Texterna i resultatartiklarna 

kodades och enheter som var meningsbärande togs fram och bildade mönster i 

respektive artikel. Studiens syfte var centralt och genomgående under 



 

 9 

materialbearbetningen. Innehållsanalysen av artiklarna utmynnade i ett resultat som 

tolkades och diskuterades (Forsberg & Wengström, 2015). 

Forskningsetiska överväganden  

Enligt Codex (2018) är forskaren skyldig att informera deltagare i en studie angående 

syftet med forskningen. Deltagare i en studie ska samtycka till medverkan i studien 

samt ges rätt att hoppa av om och när de så önskar, utan påtryckningar eller påverkan 

(Codex, 2018). Deltagare i forskningsprojekt omges av sekretess, enskilda personer 

kan inte identifieras och inhämtad information får endast användas för den specifika 

forskningens ändamål (Codex, 2018). Sverige har en lag och en förordning, som 

antogs som lag i Sverige den 25 maj 2018, som styr forskningsetik. Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460 samt 

Dataskyddsförordningen GPDR, som kompletteras av lag 2018:218 samt 2018:219 

(Datainspektionen, u.å). Lagen om etikprövning som avser människor syftar till att 

skydda den enskilda människan vid forskning vilken endast får utföras efter samtycke 

från forskningspersonen (SFS 2003:460). Helsingforsdeklarationens huvudprinciper 

är att nyttan med forskningen ska stå i proportion till risken för den enskilde 

deltagaren. Vidare ska individens bästa gå före forskningens syfte och samhällsnyttan 

samt ska den enskilde deltaga i forskningen av egen fri vilja (World Medical 

Association, 2018). I föreliggande studie hade samtliga resultatartiklar ett etiskt 

godkännande, vilket var ett krav för att artikeln skulle ingå i studien.   

Resultat  

Vid bearbetning av datamaterialet framkom tre tema som belyser faktorer som 

påverkar upplevd oro hos föräldrar till kroniskt sjuka barn. De tre teman var 

Upplevelse av att sakna kontroll över sjukdomens prognos och behandling, 

Upplevelse av att sakna kunskap och stöd samt Rädsla för att barnet skulle uppleva 

utanförskap. De begrepp som i artiklarna beskriver oro är worry, distress, anxiety 

samt concern varav anxiety är det vanligast förekommande. Tre andra, i artiklarna, 

vanligt förekommande begrepp som var kopplade till känslan av oro var osäkerhet, 

rädsla samt stress uncertainty, fear och stress.  

Upplevelse av att sakna kontroll över sjukdomens prognos och 

behandling  

Föräldrarna var ständigt vaksamma på förändringar av barnens symtom (Cashin, 

Small & Solberg, 2008; Maciver, Jones & Nicol, 2010; Rankin et al., 2014; Hinton & 

Kirk, 2016; Jones, Whitehead & Crowe, 2016). Vaksamheten hos föräldrarna uppstod 

när de ville försäkra sig om att inte missa något (Jones et al., 2016), eller när de ville 

försöka undvika ett allvarligt astmaanfall hos barnet (Cashin et al., 2008), eller för att 

minska sin osäkerhet (Hinton & Kirk, 2016), eller för att observera tecken på smärta 

(Maciver et al., 2010) samt för att kunna upptäcka hypoglykemi (Rankin et al., 2014). 

Även på natten kände föräldrarna ett behov av att vaka över sitt barn av oro för 
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hypoglykemi (Rankin et al., 2014). De symtom som barnet hade till följd av sin 

kroniska lungsjukdom fick föräldrarna att ständigt känna ansvar vilket skapade oro 

och rädsla (Jones et al., 2016). Barnets symtom kunde snabbt förvärras vilket bidrog 

till föräldrarnas oro samt behov av vaksamhet (Jones et al., 2016). I studien av Kerr 

och Haas (2014) ansåg föräldrarna till barn med vaskulär anomali att det var svårt att 

bedöma smärtan hos barnet. Att inte kunna bedöma barnets smärta gjorde i sin tur det 

svårt för föräldrarna att ta beslut om barnets symtom kunde behandlas hemma eller 

om de behövde söka vård (Kerr & Haas, 2014). Föräldrarna till barn med kronisk 

lungsjukdom kände stress när de själva skulle bedöma barnets symtom (Jones et al., 

2016). Det fanns en rädsla hos föräldrarna som orsakades av barnets smärta, av att 

behöva se sitt barn lida och den inverkan som barnets smärta hade på barnet, föräldern 

och den övriga familjen (Maciver et al., 2010). Rädslan medförde att föräldrarna alltid 

kände att de behövde vara uppmärksamma och finnas där för barnet (Maciver et al., 

2010). De obehag som barnet ständigt levde med oroade föräldrarna till barn med 

astma (Cashin et al., 2008). Föräldrarna till barn med kronisk neuropatisk smärta samt 

multipel skleros (MS) upplevde att det var svårt när symtomen varierade från dag till 

dag eftersom det fick till följd att familjens liv styrdes av sjukdomen (Gaughan, 

Logan, Sethna & Mott, 2014; Hinton & Kirk, 2016). Oron för barnets astma fanns 

alltid i bakgrunden men när barnet insjuknade ökade oron dramatisk särskilt om 

barnet uppvisade symtom på astma (Cashin et al., 2008).  

Att sakna kontroll över sjukdomen och dess symtom fick föräldrarna till barn med 

kronisk neuropatisk smärta att känna rädsla (Gaughan et al., 2014). Vardagen 

upplevdes vara oförutsägbar när föräldrarna till barn med MS och kronisk 

lungsjukdom inte kände att de hade kontroll över barnets sjukdom (Hinton & Kirk, 

2016; Jones et al., 2016). Genom att vaka och utläsa symtom hos barnet försökte 

föräldrarna ta kontroll över barnets MS samtidigt riskerade den ständiga vaksamheten 

att öka osäkerheten kring symtom och hur de skulle tolkas vilket fick föräldrarna att 

oroas över att de inte klarade av att möta barnets behov (Hinton & Kirk, 2016). Att 

aldrig kunna planera och veta att planerna skulle kunna genomföras skapade konstant 

oro hos föräldrarna till barn med kronisk lungsjukdom (Jones et al., 2016). När 

barnets MS varierade i sin påverkan på barnet blev prognosen osäker vilket fick 

föräldrarna att leva i limbo. Föräldrarna var rädda för att barnet kraftigt skulle 

försämras (Hinton & Kirk, 2016). Barnets skolios upplevdes som en börda som 

påverkade livets alla aspekter och det upplevdes stressande av föräldrarna (Lauder, 

Sinclair & Maguire, 2018).  

Föräldrarna blev oroade när barnet fick sin diagnos (Maciver et al., 2010; Rankin et 

al., 2014). Vägen fram mot barnets MS diagnos hade av föräldrarna upplevts som 

rädslofylld eftersom symtomen var svårtolkade samtidigt som de kom och gick. 

Barnets diagnos hade oroat föräldrarna men i takt med att de lärt sig känna igen 

symtomen och symtomens variation hade de även lärt sig att leva med osäkerheten 

kring barnets MS (Hinton & Kirk, 2016). Även föräldrarna till barn med kronisk 
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smärta hade upplevt en oro vid barnets insjuknande och diagnos. Rädslan och oron för 

smärtan fanns kvar men de föräldrar som lyckats hitta nya rutiner där de kombinerade 

barnets behov med sina egna upplevde inte längre samma oro (Maciver et al., 2010). 

Det hade varit väsentligt för föräldrarna till barn med MS att barnet hade en tydlig 

diagnos för att de skulle förstå och veta hur de bäst kunde hjälpa sitt barn (Hinton & 

Kirk, 2016). För föräldrarna till barn med diabetes typ 1 var det särskilt viktigt med 

tanke på risken för det livsfarliga tillståndet ketoacidos (Rankin et al., 2014). Oron 

hos föräldrarna till barn med diabetes typ 1 rörde även till stor del det faktum att de 

själva skulle hantera barnets diabetesbehandling i form av injektioner (Rankin et al., 

2014). Även föräldrarna till barn med astma hade haft en större närvaro av oro i 

början av diagnosen oron hade främst rört barnets framtid. Att föräldrarna känt oro för 

framtiden berodde på att de inte haft någon erfarenhet av- eller visste vad astma 

innebar (Cashin et al., 2008). Föräldrarna till barn med skolios upplevde att de hade 

kontroll när det fanns en diagnos och en överenskommen behandlingsplan (Lauder et 

al., 2018). När barnets behandling för smärtan inte hade ett förväntat resultat ökade 

föräldrarnas oro (Gaughan et al., 2014). Barnets smärta påverkade hela familjens liv 

och hela livet kretsade kring barnets smärta. Det fanns en oro för att barnets smärta 

inte skulle kunna botas när behandlingar inte hjälpte (Gaughan et al., 2014). 

Situationen upplevdes av föräldrarna som en känslomässig bergochdalbana som 

styrdes av hur effektivt barnets behandling för skolios lindrade symtomen (Lauder et 

al., 2018). Försämring i sjukdomstillstånd eller misslyckad behandling upprätthöll den 

upplevda osäkerhet hos föräldrarna till barn med skolios (Lauder et al., 2018). Den 

vanligaste orsaken till oro hos föräldrarna till barn med astma var hur barnets 

behandling med steroider skulle kunna komma att påverka barnets hälsa på lång sikt 

(Cashin et al., 2008). Oron för framtiden innefattade även föräldrarnas farhågor att 

barnen som tonåringar skulle slarva med sin medicinering när det inte längre var 

föräldrarna som gav den. Att lämna över ansvaret för medicinering till någon 

utomstående, som skolpersonal, och att barnet vistades i miljöer som potentiellt kunde 

trigga barnets astma fick också föräldrarna att känna oro (Cashin et al., 2008).  

Upplevelse av att sakna kunskap och stöd  

Föräldrarna beskrev sjukvårdspersonalens information som bristfällig när de önskade 

en mer anpassad information om sitt barns kroniska sjukdom och behandling (Rankin 

et al., 2014; Geense et al.,2017; Lauder et al., 2018). Föräldrarna till barn med kronisk 

njursjukdom upplevde osäkerhet, oro samt stress som var kopplat till deras behov av 

information (Geense et al., 2017). Otillräcklig information om behandlingsalternativ 

skapade oro hos föräldrarna (Kerr & Haas, 2014; Gaughan et al., 2017; Geense et al., 

2017). Enligt Bray et al. (2015) var det även föräldrarnas avsaknad av förståelse för 

vad diagnosen neonatal kronisk lungsjukdom innebar som skapade oro hos 

föräldrarna. Motstridig eller otillräcklig informationen kring barnets behandling för 

vaskulär anomali skapade också osäkerhet (Kerr & Haas, 2014). Föräldrarna önskade 

även bättre information om medicineringen, dos, biverkningar för barnets kroniska 

njursjukdom samt ville de ha tips om hur de skulle få en bra rutin i vardagen för 
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administrering av läkemedel (Geense et al., 2017). Att inte förstå hur barnets smärta 

skulle behandlas skapade osäkerhet kring hur de bäst kunde hjälpa sitt barn (Gaughan 

et al., 2017). När informationen om barnets skolios brast upplevde föräldrarna sig 

övergivna vilket upplevdes skrämmande och det skapade oro att inte veta hur de 

skulle hantera och vårda sitt barn (Lauder et al., 2018). Föräldrarna upplevde 

osäkerhet kring hur de skulle hantera barnets sjukdom när de inte visste hur de skulle 

tolka förändringar i barnets tillstånd. Att inte ha kunskap om MS gjorde föräldrarna 

rädda för att ses som inkompetenta i kontakt med sjukvården (Hinton & Kirk, 2017). 

Det fanns även farhågor hos föräldrarna att de skulle anses irriterande när de hade 

frågor (Lauder et al. (2018). En förälder i Rankin et al. (2014) utryckte att hon inte 

vågade berätta om sin oro kring barnets diabetes typ 1 av rädsla för att ses som en 

misslyckad förälder av diabetesläkaren eller sjuksköterskan. Föräldrar som på egen 

hand fått kunskap om barnets kroniska lungsjukdom hade känt både rädsla, vrede 

samt osäkerhet när den kunskapen förbisetts (Bray et al., 2014). Ibland hade det 

upplevts som en kamp för föräldrarna att få gehör för sin oro för barnet (Bray et al., 

2014). I de fall det fanns en osäkerhet kring diagnosen eller när flera läkare var 

inblandade och föräldrarna fick motsägelsefulla besked ökade oron hos föräldrarna 

(Gaughan et al., 2017; Hinton & Kirk, 2017). Barnens framtida övergång till 

vuxensjukvården oroade föräldrarna till barn med kronisk neonatal lungsjukdom 

(Bray et al., 2015). När föräldrarna saknade information om barnets sjukdom sökte de 

svar på internet (Geense et al., 2017; Hinton & Kirk, 2017; Lauder et al., 2018). När 

föräldrarna saknade kunskap om hur barnet skulle behandlas för sin kroniska smärta 

sökte de också svar på internet (Gaughan et al., 2017). Den information de fann på 

internet var dock inte alltid pålitlig och kunde ibland skapa en större oro och rädsla 

(Gaughan et al., 2017). Enligt Hinton och Kirk (2017) kunde föräldrarnas sökningar 

efter information om MS på internet även skapa osäkerhet.  

Känslan av att sakna stöd påverkade föräldrarnas känsla av osäkerhet kring hur de 

skulle hantera barnets MS (Hinton & Kirk, 2017). Känslan av att vara ansvarig 

styrdes av det stöd föräldrarna till barn med kronisk lungsjukdom fick från 

sjukvårdspersonalen, de som hade kontakt med en specialistutbildad sjuksköterska 

ansåg att de fick det stöd de behövde (Jones et al., 2016). Avsaknaden av stöd fick 

föräldrarna till barn med skolios att känna sig ensamma vilket påverkade dem både 

psykiskt och socialt (Lauder et al., 2018). Föräldrar beskrev att de fick kämpa för att 

få information om hur de skulle hantera barnets rädsla samt stöd i hur de skulle 

hantera den stress som uppstod när barnet skulle ges insulin (Rankin et al., 2014). När 

föräldrarna till barn med kronisk lungsjukdom kände att de hade ett samarbetade med 

sjukvårdspersonalen kring barnets hälsa ökade föräldrarnas självförtroende och 

egenförmåga (Jones et al., 2016). Diagnosen diabetes typ 1 samt all information om 

sjukdom och behandling hade gjort föräldrarna stressade och upprörda. Föräldrarna 

kände sig överväldigade av all information och ansåg att de, för att hantera situationen 

bättre, först borde fått känslomässigt stöd (Rankin et al., 2014). Barnets kroniska 

njursjukdom hade haft en stor inverkan på föräldrarnas relation vilket fick dem att 
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känna behov av känslomässigt stöd för att hantera situationen. Dessutom ville 

föräldrarna ha hjälp och information om hur de skulle balansera och hantera arbete 

och privatliv (Geense et al., 2017). För att minska oro och öka kunskapen och 

förmågan hos utomstående att hantera barnets sjukdom såg föräldrarna ett behov av 

att information om barnets sjukdom även skulle nå exempelvis skolans personal 

(Cashin et al., 2008; Geense et al., 2017).  

Rädsla för att barnet skulle uppleva utanförskap  

Föräldrarna uttryckte oro för att barnet skulle uppleva sig diskriminerat genom att 

utsättas för mobbning och frågor på skolan eller av okända till följd av sin vaskulära 

anomali (Kerr & Haas, 2014). Det fanns även en rädsla hos föräldrarna för att barnet 

inte behandlades väl av skolkamrater (Gaughan et al., 2014; Kerr & Haas, 2014). 

Rädslan för att barnet inte behandlades väl kunde få föräldrarna till barn med kronisk 

neuropatisk smärta att bli överbeskyddande (Gaughan et al., 2014). Missuppfattningar 

om barnets skolios ledde till att barnet utsattes för mobbning i skolan (Lauder et al., 

2018). Föräldrarna försökte förebygga mobbning genom att informera och på så vis 

förekomma eventuella frågor samt öka förståelsen i skolan kring barnets kroniska 

sjukdom (Kerr & Haas, 2014; Geense, van Gaal, Knoll, Cornelissen och van 

Achterberg, 2017). Genom att öka självförtroendet hos barnet med vaskulär anomali 

försökte föräldrarna att rusta barnet för eventuella frågor och mobbning (Kerr & Haas, 

2014). Av rädsla för att andra barn skulle göra sig roliga över barnet till följd av det 

synliga födelsemärket så önskade föräldrarna att barnet skulle ges behandling eller 

opereras men när de istället fick svaret att de skulle vänta och se så upplevde 

föräldrarna frustrationen (Kerr & Haas, 2014).  

Symtom, sjukhusvistelser eller komplikationer kunde ibland orsaka barnen frånvaro i 

skolan (Gaughan et al., 2014; Geense et al., 2017). Hos barn med kronisk neuropatisk 

smärta fanns ett samband mellan barnets ökade frånvaro i skolan och föräldrarnas oro 

över vad barnet gick miste om vid sin frånvaro (Gaughan et al., 2014). En förälder 

berättade att ju längre tid det tog för barnet att återgå till skolan desto mer oro kände 

han (Gaughan et al., 2014). Det fanns en rädsla hos föräldrarna för att sjukdomen 

skulle begränsa barnet (Maciver et al., 2010; Gaughan et al., 2014). Flera föräldrar till 

barn med vaskulär anomali hade tankar kring sina barns möjlighet till deltagande i 

skolans aktiviteter och en förälder uttryckte oro över sitt barns minskade möjlighet att 

deltaga i fysisk aktivitet (Kerr & Haas, 2014). Barnets kroniska sjukdom minskade 

möjligheterna till att deltaga i fysisk aktivitet tillsammans med kamrater (Maciver et 

al., 2010; Bray, Shaw och Snodin, 2015). Den minskade aktiviteten hos barn med 

kronisk neonatal lungsjukdom riskerade att leda till en inaktiv livsstil (Bray et al., 

2015). Äldre barn med kronisk smärta blev med tiden mer beroende av sina föräldrar 

istället för tvärtom vilket gjorde att föräldrarna kände misslyckande med att göra sitt 

barn oberoende (Maciver et al., 2010). Föräldrarnas oro kretsade kring hur barnets 

kroniska lungsjukdom skulle komma att påverka barnets möjlighet att passa in i ett 

samhälle som inte alltid var anpassat för alla (Bray et al., 2015). Även hos föräldrarna 
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till barn med vaskulär anomali fanns en oro inför framtiden, de var rädda att barnet 

skulle ha begränsade möjligheter att leva ett normalt liv (Kerr & Haas, 2014). 

Föräldrarna till barn med MS oroade sig över barnets utsikter att kunna utbilda sig 

och flytta hemifrån (Hinton & Kirk, 2016).  

Diskussion  

Metoddiskussion  

Arbetet inleddes med en inledande informationssökning i de vetenskapliga 

databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO samt i ordböcker och medicinska 

uppslagsverk för att få en översikt över ämnet som skulle studeras (Östlundh, 2017). 

De tre databaserna användes även i den egentliga informationssökningen. Att söka i 

flera olika databaser ökar trovärdigheten eftersom urvalet av material på så vis blir 

större (Henricson, 2012). Eftersom sökningarna i PsycINFO inte genererade något 

ytterligare material valdes den bort.  

Genom inklusion- och exklusions kriterier fattades beslut om vilka vetenskapliga 

artiklar som skulle ingå i studien (Forsberg & Wengström, 2015). Vetenskapliga 

artiklar gällande föräldrar till barn med kronisk sjukdom i åldern 0 till 18 år 

inkluderades. Enligt Unicef (u.å) betecknas alla människor under 18 år som barn. 

Inget av barnen i artiklarna var över 17 år trots att en av artiklarna hade ett 

åldersspann upp till 18. De artiklar som inte hade en kvalitativ ansats exkluderades då 

det bedömdes vara kvalitativa artiklars subjektiva information som skulle kunna 

besvara föreliggande studies syfte. Ytterligare exklusioner var artiklar som avsåg barn 

med funktionsnedsättningar, barn i palliativt skede samt artiklar som endast gällde 

barn som levde i familjehem. Dessa förhållanden bedömdes kunna ha särskild- eller 

ytterligare påverkan på föräldrar vilket skulle kunna påverka föreliggande studies 

resultat. Endast artiklar som avsåg diagnoser som klassas som sjukdom valdes ut, 

dock är det så att kronisk sjukdom i vissa fall kan ha symtom som i sin tur påverkar 

funktionen hos det drabbade barnet.  

Efter kvalitetsgranskning enligt Carlsson och Eiman (2003) återstod tio 

resultatartiklar som sammanställdes i en artikelöversikt (Bilaga C, tabell 3). 

Kvalitetsgranskningen av samtliga artiklar genomfördes av bägge författarna var och 

en för sig samt tillsammans vilket ökade reliabiliteten (Henricson, 2012). För att öka 

tillförlitligheten i resultatet exkluderades artiklar som hade en sämre kvalitet än grad I 

enligt Carlsson och Eiman (2003) eller saknade information om etiskt godkännande. 

Vid en kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar kontrolleras faktorer som påverkar 

trovärdighet, pålitlighet samt bekräftelsebarhet i syfte att förvissa sig om att artiklarna 

håller en god vetenskaplig kvalité (Wallengren & Henricson, 2012). Kvalitativ 

forskning görs vanligtvis inte i syfte att kunna generalisera resultatet, syftet med 

kvalitativ forskning är snarare att beskriva och förklara det studerade området 

(Forsberg & Wengström, 2015). Sammanställningen av resultatartiklarna utgjorde en 
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översiktlig presentation av de valda artiklarna som resultatet grundade sig på 

(Forsberg & Wengström, 2015). För att öka en studies trovärdighet kan studier med 

samma design ingå i en studie (Henricson, 2012). Samtliga artiklar hade en kvalitativ 

ansats men studiedesignen skiftade då det inte var möjligt att finna ett tillräckligt stort 

underlag där bara en design representerades. Artiklarnas innehåll analyserades med 

inspiration av Forsberg och Wengström (2015) innehållsanalys. Till en början lästes 

samtliga resultatartiklar igenom i sin helhet, därefter genomlästes artiklarnas resultat 

ett flertal gånger av studiens författare var och en för sig för att lära känna texten samt 

identifiera mönster och tema (Forsberg & Wengström, 2015). Därefter diskuterades 

och bearbetades artiklarnas resultatinnehåll gemensamt (Forsberg & Wengström, 

2015). De meningsbärande enheterna som hörde samman med syftet för studien 

bildade mönster som diskuterades och sorterades (Forsberg & Wengström, 2015). I 

diskussionen framkom vilka mönster som hörde samman vilket resulterade i tre 

teman.  

Överförbarhet råder när resultatet av en studie går att överföra till en annan grupp 

eller kontext (Wallengren & Henricson, 2012). Studierna som låg till grund för 

litteraturstudiens resultat hade utförts i Storbritannien (4), USA (2), Kanada (1), 

Nederländerna (1), Nya Zeeland (1) samt Australien (1). Samtliga av dessa länder 

bedöms ha en likvärdig sjukvård med Sverige. Något som skiljer länderna i studien 

och Sverige åt är kostnader för sjukvård. I USA är kostnaden för sjukvård betydligt 

högre än i Sverige men de två i artikelunderlaget ingående studierna fanns inga 

uppgifter om den ekonomiska påverkan på deltagare. Däremot framkom det i studien 

gjord av Lauder et al. (2018) i Australien att kostnaden för vård påverkat studiens 

deltagare vilket skulle kunna ha en påverkan på den studiens resultat. I de länder där 

kostnaden för sjukvård kan påverka hushållets ekonomi kan det vara så att det i sig 

skapar oro eller stress hos föräldrarna. Samtidigt som sjukvården belastar 

hushållsekonomin kanske en av föräldrarna inte kan arbeta som förut och därmed får 

hushållet en minskad total inkomst samtidigt som kostnaderna ökar. Vad som också 

troligen skiljer länderna i studien och Sverige åt är att i Sverige finns en ettårig 

vidareutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn 

och ungdomar. Huruvida sjuksköterskornas utbildningarna i resultatartiklarna är 

jämförbara med den svenska utbildningen är inte klargjort. Att länderna som 

representeras i artiklarna möjligen har sjuksköterskor som har en annan utbildning 

eller utbildningsnivå än den i Sverige skulle kunna medföra att föräldrarna inte fått 

samma stöd eller information som föräldrarna skulle fått i Sverige. Samtidigt kan det 

vara så att föräldrarna talat med fel person, de har inte vetat vilken utbildning den de 

talat med har, därför har de inte heller fått den information eller det stöd de känt 

behov av. Föräldrarna refererade ofta till sjukvårdspersonal vilket kan tyda på att de 

inte haft förmåga att skilja på om de pratat med en undersköterska, sjukvårdsbiträde 

eller en specialistutbildad barnsjuksköterska. Deltagarnas barn hade skilda kroniska 

sjukdomar av olika svårighetsgrad. Resultatet visade trots dessa olikheter, likheter i de 

faktorer som skapade upplevelse av oro hos föräldrarna till de kroniskt sjuka barnen. 
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Artiklarnas kvalitativa intervjustudier gav en bild av deltagarnas subjektiva 

upplevelse och mening om de faktorer som de ansåg påverkade deras oro.  

Vid granskning och analys av artikelunderlaget kan författarnas ovana vid att läsa och 

översätta vetenskapliga engelskspråkiga arbeten haft en inverkan på studiens resultat 

(Henricson, 2012). Även författarnas ovana vid att granska artiklar kvalitetsmässigt 

skulle kunna ha påverkat resultatet av kvalitetsgranskningen enligt Carlsson och 

Eiman (2003). Vidare fanns det förförståelse hos båda författarna till följd av tidigare 

erfarenheter. Förförståelsen diskuterades före arbetet med studien påbörjades samt 

återkommande under arbetets gång vilket enligt Henricson (2012) har till syfte att 

reducera förförståelsens påverkan på resultatet. Trots detta går det dock inte att 

utesluta att författarnas förförståelse i någon mån kan ha påverkat datainsamlingen, 

innehållsanalysen eller resultatet. Studien har under arbetets gång kritiskt granskats av 

handledare och kurskamrater vilket har fört arbetet framåt.  

Resultatdiskussion  

Litteraturstudiens resultat belyser faktorer som föräldrarna till kroniskt sjuka barn 

upplevde påverkade deras oro. Vad som framkom var att föräldrarna främst upplevde 

att deras oro berodde på att de saknade kontroll över sjukdomens prognos och 

behandling samt deras upplevelse av att sakna kunskap och stöd. Dessa faktorer 

skapade även en upplevd osäkerhet hos föräldrarna. Osäkerheten hos föräldrarna 

gjorde att de ständigt kände ett behov av att vara vaksamma (Cashin, Small & 

Solberg, 2008; Maciver, Jones & Nicol, 2010; Rankin et al., 2014; Hinton & Kirk, 

2016; Jones, Whitehead & Crowe, 2016). Att leva i en oförutsägbar vardag där det var 

svårt att planera till följd av barnets kroniska sjukdom fick föräldrarna att känna 

konstant oro (Hinton & Kirk, 2016; Jones et al., 2016). Föräldrarna oroade sig för att 

barnets smärta inte skulle gå att bota när behandlingen inte hjälpte (Gaughan et al., 

2014). Den vanligaste orsaken till oro hos föräldrarna till barn med astma var hur 

behandlingen skulle påverka barnet långsiktigt (Cashin et al., 2008). Föräldrarna till 

barn med skolios beskrev en upplevelse av en känslomässig bergochdalbana som 

styrdes av hur effektiv behandlingen var (Lauder et al., 2018). Att behandla sitt barn 

med injektioner var något som oroade föräldrarna till barn med diabetes typ 1 (Rankin 

et al., 2014). Föräldrarna upplevde att barnets varierande symtom styrde familjens liv 

(Gaughan et al., 2014; Hinton & Kirk, 2016). Barnets smärta inverkade på hela 

familjen vilket gjorde föräldrarna rädda (Maciver et al., 2010). Föräldrarna till barn 

med skolios upplevde sjukdomen som en börda som påverkade alla aspekter av livet 

(Lauder et al., 2018). I en tidigare studie av McCubbin (1988) framkom det att 

svårighetsgraden i barnets symtom påverkade familjens möjlighet att hantera den 

kroniska sjukdomen. Ju svårare symtom och större påverkan av sjukdomen på barnet 

desto större krav och påverkan fanns det på familjen (McCubbin, 1988). Enligt 

studien av Chiou och Hsieh (2008) berodde graden av stress eller oro hos föräldrarna 

bland annat på sjukdomens svårighetsgrad och hur barnet hanterade- och mådde till 

följd av sin sjukdom.  
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Den tidigare studien av Hopia, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2005) bekräftade att 

barnets kroniska sjukdom påverkade hur föräldrarna mådde. I studien av Hopia et al. 

(2005) beskrev föräldrarna att de till följd av sitt barns kroniska sjukdom drabbats av 

sömnproblem, huvudvärk, magont och oro. Föräldrars upplevda oro i vardagen 

bekräftades av van Oers, Haverman, Limperg, van Dijk-Lokkart, Maurice-Stam och 

Grootenhuis (2014) tidigare större studie där orsakerna till oro och nedstämdhet hos 

föräldrarna ofta berodde på vardagliga praktiska problem samt stress. Ju större 

problemen upplevdes som eller ju högre stressnivån varit desto större oro eller 

nedstämdhet hade föräldrarna till de kroniskt sjuka barnen känt (van Oers et al., 

2014). I van Oers et al. (2014) studie var det, det dagliga livets praktiska problem och 

stress över föräldraskapet som framstod som de faktorer som till största del framkallat 

oro och nedstämdhet hos föräldrarna. Enligt van Oers et al. (2014) hade barnens 

kroniska sjukdom, prognos eller behandling i sig inte haft någon inverkan på den oro 

som föräldrarna i studien upplevt. Föräldrars upplevda oro bekräftades av van Oers et 

al. (2014) men orsaken till oron visade sig vara en annan än den som framkom i 

litteraturstudiens resultat samt även i de tidigare studierna av Bårdsen, Hoven-Sörbye, 

Trönnes, Greve och Berg (2015); Chiou och Hsieh (2008) samt (McCubbin,1988). 

Dessa studier visade istället att föräldrarnas oro främst berodde på barnets 

sjukdomsprognos och behandling. Litteraturstudiens resultat visade att föräldrarnas 

oro till stor del hörde samman med föräldrarnas upplevelse av att sakna kontroll över 

sjukdomens prognos och dess behandling. Resultatet av van Oers (2014) studie, att 

föräldrarnas oro berodde på praktiska problem i vardagen och stress över 

föräldraskapet, kan visa på att föräldrarna i litteraturstudien inte hade förutsättningar 

eller förmåga att hantera den oro som uppstod när deras barn blivit sjukt. I grunden 

var det barnets sjukdom som hade förändrat vardagen och föräldraskapet och 

föräldrarna hade kanske inte haft förutsättningar eller förmåga att hantera situationen.  

I en tidigare studie av Bårdsen et al. (2015) framkom det att graden av oro hos 

föräldrarna i första hand berodde på barnets sjukdom. Men oron påverkades även av 

föräldrarnas utbildningsnivå, ålder och kön samt deras stresskänslighet. Mammor 

hade en större oro än pappor, skilda föräldrar upplevde större oro än sammanboende 

och föräldrar med en lägre utbildningsnivå kände en högre grad av oro (Bårdsen et al., 

2015). Studien av van Oers et. al. (2014) visade ett samband mellan oro och 

depression och ålder, kön och utbildning hos föräldrar till kroniskt sjuka barn. Unga 

lågutbildade mammor hade högre nivåer av oro eller depression än referensgruppen 

(van Oers et. al., 2014). Enligt Nelson et al (2013) var oro hos föräldrar något 

naturligt. Dessutom kunde föräldrar till kroniskt sjuka barn ha en förhöjd stressnivå 

(Chiou & Hsieh, 2008; Maas-van Schaaijk, Roeleveld-Versteegh & van Baar, 2013). 

De tidigare studierna visade att när ett barn drabbades av sjukdom och föräldrarna 

upplevde oro så fanns det faktorer, utöver de som rörde barnets sjukdom, hos 

föräldrarna som påverkade den oro de upplevde samt deras förutsättningar eller 

förmåga att hantera den. Föräldrarnas förutsättning eller förmåga att hantera sin oro, 

det stora spektrumet som kronisk sjukdom utgör, med varierande symtomen för varje 
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sjukdom och individ är faktorer som skulle kunna göra det komplicerat för 

sjuksköterskan att anpassa stöd och information till föräldrarna.  

Upplevelsen av att sakna kunskap eller stöd var faktorer som påverkade föräldrarnas 

oro (Gaughan et al., 2014; Kerr & Haas, 2014; Geense et al., 2017). Föräldrarna 

önskade att de i första hand fått känslomässigt stöd och därefter information om 

barnets kroniska sjukdom (Rankin et al., 2014). Vetskapen om att det fanns 

tillgängligt stöd att få från sjuksköterskan hade ökat föräldrarnas känsla av trygghet 

(Cashin et al., 2008). När föräldrarna upplevde att de inte fått något stöd bidrog det 

till de svårigheter de upplevde med att hantera barnets skolios (Lauder et al., 2018). 

Bristande information hade skapat oro eftersom det uppstått en osäkerhet hos 

föräldrarna gällande vad den kroniska sjukdomen innebar och hur den skulle 

behandlas (Gaughan et al., 2014; Geense et al., 2017; Lauder et al., 2018). Den 

tidigare studien av Hummelinck och Pollock (2006) visade att behovet av information 

varierade mycket mellan föräldrarna samt att det förändrades över tid. Föräldrarna till 

barn med allvarligare kronisk sjukdom hade känt att de fått för mycket information, 

som de inte hade haft förmåga att hantera, medan föräldrar till barn med lättare 

sjukdom ansåg sig ha fått för lite information. Vidare bekräftade föräldrarna att de 

hade haft svårt att veta vad de skulle fråga om för att få den information de eftersökt 

(Hummelinck & Pollock, 2006). Studiens resultat visar åter igen svårigheten för 

sjuksköterskan att kunna anpassa sitt stöd och sin information när föräldrars behov 

och förmåga att hantera situationen är varierande och individuell. 

Enligt en tidigare studie av Panicker (2013) behövde föräldrarna stöd och uppmuntran 

för att känna att de hade möjlighet att ta makten över barnets kroniska sjukdom. När 

sjukvårdsteamet runt barnet fanns tillgängligt för stöd gav det handlingskraft till 

föräldrarna (Panicker, 2013). Personalen i ett vårdteam tar till vara varandras 

kunskap. Ofta ingår även både patient och anhöriga i de teamen (Svensk 

sjuksköterskeförening & Svenska läkaresällskapet, 2017). Sjukvårdsteamet ansåg sig 

ha lyckats med sitt arbete när barnet och familjen kunde gå vidare med sitt liv på ett 

optimalt vis trots barnets sjukdom (Birkeland, Hägglöf, Dahlgren och Rydberg 

(2013). Handlingskraften ökade föräldrarnas förmåga och tillit, vilket underlättade i 

samtalen kring barnets sjukdom och omvårdnad (Panicker, 2013). Enligt Kelo, 

Eriksson och Eriksson (2013) tidigare studie hade de föräldrar som saknade 

handlingskraft fått bristande information eller utbildning om sitt barns kroniska 

sjukdom. När föräldrarna känt att de inte haft tillräcklig kunskap hade de inte heller 

kunnat hantera barnets sjukdom på ett optimalt vis (Kelo et al., 2013). Sjuksköterskan 

har därför inte bara en viktig roll i vårdandet av barnet utan även en stor betydelse för 

stöd och ett bra samarbete med föräldrarna till kroniskt sjuka barn. Sjuksköterskan 

kan till exempel fungera som en länk mellan läkare och föräldrar där de kan hjälpa 

föräldrar både med praktisk information och förtydligande av vad läkare sagt (Espezel 

& Canam, 2003). Vem som förmedlar informationen har underordnad betydelse så 

länge dialogen är god. Ett prestigelöst teamarbete medger att den som har störst 
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förtroende hos patient och anhöriga är den som blir språkrör för teamet (Svensk 

sjuksköterskeförening & Svenska läkaresällskapet, 2017). Att föräldrarna talar med 

och får information av flera av de som ingår i vårdteamet kan vara både bra och 

dåligt. Känslan av att någon finns till hands och lyssnar ger stöd och skapar trygghet 

är viktig men det skulle även kunna göra att informationen varierar, blir 

motsägelsefull eller i värsta fall fel, vilket skulle kunna öka föräldrarnas oro istället 

för att minska den. Samtliga resultatstudier tyder på att föräldrar inte gör skillnad på 

vem i sjukvårdspersonalen de har talat med eller avser, vilket skulle kunna ha en 

inverka på den oro de säger sig uppleva på grund av bristande stöd och information. 

Den tidigare studien av Coyne (2013) visade att sjuksköterskorna inte hade möjlighet 

att vara ständigt närvarande vid vården av barnen eftersom deras arbetsuppgifter 

innefattade mer än omvårdnad. Det skulle kunna vara en orsak till att föräldrarna i 

resultatartiklarna vänt sig till den vårdpersonal som fanns till hands utan att ta reda på 

vilken yrkesroll de hade. Även i Sverige är en del av sjuksköterskans arbetsuppgifter 

administrativa vilket gör att även i Sverige kan det vara så att barn och föräldrar, vid 

omvårdnad, i första hand kanske träffar undersköterskor eller annan vårdpersonal som 

inte är specialistutbildad.  

Enligt Dempsey, Davis och Housden (2008) studie fanns det skillnader i hur 

vårdpersonal runt ett barn kommunicerade med föräldrarna vissa relaterade helt 

naturligt till föräldrarna och deras situation och kunde med lätthet förstå deras känslor 

medan andra hade svårt att kommunicera med föräldrarna och kunde upplevas ge ett 

kyligt intryck. Ibland kunde det vara viktigare för föräldrar att få en kram än ett långt 

samtal, att lyssna ansågs lika viktigt som att tala (Dempsey et al., 2008). Enligt 

studien av Kelo et al. (2013) var förmåga att samtala en viktig kompetens hos 

sjuksköterskan. För att sjuksköterskan skulle kunna ha ett bra samspel med patienten 

och dess familj var det önskvärt med egenskaper som lugn, tålamod och vänlighet 

samt att ha kunskap och förmåga att ge omvårdnad till både det sjuka barnet och 

familjen genom att se hela familjens situation (Kelo et al., 2013). Det ger en 

familjecentrerad vård som präglas av ömsesidighet (Benzein et al., 2017). Den 

svenska specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning hälso- och sjukvård för 

barn och ungdomar, ger fördjupade kunskaper i både omvårdnad och behandling av 

barn och unga i såväl öppen- som slutenvården (Högskolan i Halmstad, 2018). 

Barnsjuksköterskan har genom sin utbildning särskild kunskap om barnet, dess 

utveckling och den anpassade omvårdnad samt även en särskild kunskap om 

bemötande och information till både barnet och familjen samt att vårda 

familjecentrerat (Riksföreningen för Barnsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). I den svenska studien av Grahn, Olsson och Edwinson-

Mansson (2016) där sex av de sju deltagarna var specialistutbildade 

barnsjuksköterskor så framkom det att kunskap och erfarenhet var viktigt i mötet med 

det sjuka barnet. Det var viktigt att ha empati, lugn och att skapa trygghet men 

samtidigt ha kontroll i mötet med familjen. Samtliga sjuksköterskor menade att det 

var viktigt att barnet involverades i vården samtidigt som de ansåg att oftast behövde 
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hela familjen tas omhand. Föräldrarna spelade en viktig roll eftersom barnen behövde 

dem och samtidigt kunde föräldrarna ge sjuksköterskorna relevant information om 

barnets behov (Grahn et al., 2016). I Coyne (2006) tidigare studie framkom att barnen 

som var mellan nio och femton år i de flesta fall ville vara delaktiga i vården och 

behandlingen av dem vilket deras föräldrar var positiva till. Barnets vilja till 

delaktighet berodde främst på deras ålder, hur de mådde och vilken attityd de hade till 

sin sjukdom. En studie utförd i Sverige av Nordfeldt, Ängarne-Lindberg, Nordwall 

och Krevers (2013) visade även den att föräldrarna var positiva och ansåg det vara 

viktigt att barnen själva deltog i samtalen vid kontakt med sjukvården och att barnen 

gradvis själva skötte hela samtalet. Föräldrarna vittnade om sitt förtroende för 

diabetesteamet runt barnet och de kände att de kunde lita på teamet när det gällde 

både stöd och information (Nordfeldt et al., 2013). Hur den kroniska sjukdomen 

påverkade barnet berodde på hur allvarlig sjukdomen var men även på vilket stöd 

familjen fick under behandlingen (Newacheck & Taylor, 1992). Det är därmed 

viktigt, inte bara för att minska föräldrars oro utan även för barnets mående att 

föräldrar och familj får ett så bra stöd och så god information som möjligt av 

sjuksköterskan. Den svenska utbildningen ger goda förutsättningar för 

barnsjuksköterskan att kunna uppfylla behovet av bra stöd och god information.  

Litteraturstudiens resultat visade att föräldrarnas upplevelse av att sakna kontroll över 

barnens sjukdomsprognos eller behandling tillsammans med upplevelsen av att sakna 

kunskap och stöd var betydande faktorer för den oro som föräldrarna upplevde. Enligt 

Hopia et al. (2005) blev hela familjen sjuk när barnet drabbades av kronisk sjukdom. 

Osäkerhet, vaksamhet och känsla av att inte längre ha kontroll över livet orsakade oro 

hos föräldrarna (Hopia et al., 2005). Den oro som uppstår hos föräldrar, när ett barn 

drabbas av kronisk sjukdom, skulle enligt föräldrarna i resultatartiklarna kunna 

minskas om de fick bättre information och stöd av sjuksköterskan. Enligt Rankin et al. 

(2014); Geense et al. (2017) och Lauder et al. (2018) beskrev föräldrarna en önskan 

om en mer individuellt anpassad information om sitt barns kroniska sjukdom och 

behandling. Eftersom upplevelse av oro är subjektivt är det i likhet med förutsättning 

och förmåga att hantera oro faktorer som påverkar hur sjuksköterskan på bästa sätt 

kan informera och stötta föräldrarna.  

Konklusion och implikation  

Föreliggande studie styrker att föräldrar till barn med kronisk sjukdom upplever oro 

samt att oron kan vara oberoende av vilken sjukdom eller svårighetsgrad som drabbar 

barnet. När ett barn drabbas av kronisk sjukdom, oavsett vilken, påverkas hela 

familjen. Nya rutiner till följd av sjukdomens symtom eller behandling förändrar 

familjemedlemmars roller och vardag vilket får föräldrarna att uppleva oro. Hos vissa 

föräldrar mildras dock oron över tid när de upplever sig få kontroll över symtom och 

behandling och lär sig leva med närvaron av barnets kroniska sjukdom. Förmåga hos 

föräldrarna att hantera den upplevda oron är dock individuell. Föräldrars upplevelse 

av bristande stöd och information från sjukvårdspersonal kan bidra till känslor av 
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ensamhet, osäkerhet samt rädsla vilket i sin tur kan leda till ytterligare oro. Det är en 

stor utmaning för sjuksköterskan att hjälpa föräldrar att minska sin upplevda oro 

eftersom både barnets symtombild och föräldrars oro är individuell dessutom har 

föräldrar olika förutsättningar att hantera sin oro. Svenska specialistutbildade 

barnsjuksköterskor har en särskild kunskap om bemötande och information till 

patienter och deras familj. Det skulle gynna både det sjuka barnet och föräldrarna om 

alla som arbetar med barn hade en specialistutbildning därför bör både regioner och 

privata vårdaktörer i Sverige i högre grad sträva efter det. 

 



 

 

Referenser 

Resultatartiklarna är markerade med *. 

*Bray, L., Shaw, N.J. & Snodin, J. (2015). Living and managing with the long-term 

implications of neonatal chronic lung disease: The experiences and perspectives 

of children and their parents. Heart & Lung, 44, 512-516. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.hrtlng.2015.08.002   

Benzein, E., Hagberg, M. & Saveman, B-I. (2017). Relationen mellan familj och 

sjuksköterska - ett systemiskt förhållningssätt. I E. Benzein, M. Hagberg & B-I. 

Saveman (Red.), Att möta familjer inom vård och omsorg (uppl. 2, s. 53-63). 

Lund: Studentlitteratur AB.  

Berhan, Y., Waernbaum, I., Lind, T., Möllsten, A. & Dahlquist, G. (2011). Thirty 

Years of Prospective Nationwide inchedence of Childhood Type 1 Diabetes. 

Diabetes, 60, 577-581. doi: 10.2337/db10-0813 

Birkeland, A-L., Hägglöf, B., Dahlgren, L. och Rydberg, A. (2013). Interprofessional 

teamwork in Swedish pediatric cardiology: A national exploratory study. 

Journal of healthprofessional Care, 27, 320-325. doi: 

10.31C9/13561820.2013.767224 

Bårdsen, T., Hoven-Sörbye, M., Trönnes, H., Greve, G. & Berg, A. (2015). Parental 

anxiety related to referral of childhood heart murmur; an 

observational/interventional study. BMC Pediatrics, 15, 1-8. doi: 

10.1186/s12887-015-0507-4 

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad - Studiematerial för 

undervisning inom projektet “Evidensbaserad omvårdnad - ett samarbete 

mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola ”. Rapport nr 2. 

Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola. Hämtad 2018-11-

23 från: http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/660/ rapport_hs_05b.pdf        

* Cashin, G.H., Small,S.P. & Solberg, S.M. (2008). The Lived Experience of Fathers 

Who Have Children With Asthma: A Phenomenological Study. Journal of 

Pediatric Nursing, 23, 372-385. doi: 10.1016/j.pedn.2007.08.001  

Chiou, H-H. & Hsieh, L-P. (2008). Comperative Study of Children´s Self-Concepts 

and parenting Stress between families of Children With Epilepsy and Astma. 

Journal of Nursing Research, 16, 65-74. doi: 

10.1097/01.jnr.0000387291.61183.41 

Codex. (2018). Forskningsetiska principer. Hämtad 2018-09-25 från: www.codex.se/ 

texts/HSFR.pdf  



 

 

Couper, J.J., Haller, M.J., Ziegler, A-G., Knip, M., Ludvigsson, J. & Craig, M.E. 

(2014). Phases of type 1 diabetes in children and adolescents. Pediatric 

Diabetes, 15, 18-25. doi: 10.1111/pdi.12188 

Coyne, I. (2006). Consultation with children in hospital: children, parents and nurses 

perspectives. Journal of Clinical Nursing, 15, 61-71.  

Coyne, I. (2013). Families and health-care professionals’ perspectives and 

expectations of family-centred care: hidden expectations and unclear roles. 

Health Expectations, 18, 796-808. doi: 10.1111/hex.12104 

Coyne, I., O´Neill, C., Murphy, M., Costello, T. & O´Shea,R. (2011). What does 

family-centred care mean to nurses and how do they think it could be enhanced 

in practice. Journal of advanced nursing, 67, 2561-2573. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2011.05768.x 

Datainspektionen. (u.å). Dataskyddsförordningen. Hämtad 2018-10-24 från: https:// 

eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX: 

32016R0679&rid=1    

Dempsey, S., Davis, H. & Housden, M. (2008). Extreme Parenting: Parenting Your 

Child with a Chronic Illness. E-bok: Jessica Kingsley Publishers   

Epifanio, M.S., Genna, V., Vitello, M.G., Roccella, M. & La Grutta, S. (2013). 

Parenting stress and impact of illness in parents of children with coeliac disease. 

Pediatric Reports, 5, 81-85. doi: 10.4081/pr.2013.e19  

Espezel, H.J.E. & Canam, C.J. (2003). Parent-nurse interactions: care of 

hospicealized children. Journal of Advances Nursing, 44, 34-41.   

Eastlick-Kushner, K., Pitre, N., Williamson, D.L., Breitkreuz, R. & Rempel, G. 

(2014). Anticipiating Parenthood: Womens and Mens Meanings, expectations 

and idea(l)s in Canada. Marriage & Family Review, 50, 1-34. doi: 

10.1080/01494929.2013.834026   

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur & Kultur  

Friberg, F. (2012). Tankeprocessen under examensarbetet. I F. Friberg (Red.), Dags 

för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (uppl. 3:2, s. 

37-48) Lund: Studentlitteratur.   

* Gaughan, V., Logan, D., Sethna, N. & Mott, S. (2012). Parents´Perspective of Their 

Journey Caring for a Child with Chronic Neuropathic Pain. Pain Management 

Nursing, 15, 246-257. doi: http://dx.doi.org/10.10.16/j.pmn.2012.09.002  



 

 

*Geense, W.W., van Gaal, G.G.I., Knoll,J.L., Cornelissen, E.A.M. & van Achterberg, 

T. (2017). The support needs of parents having a child with a chronic kidney 

disease: a focus group study. Child: care, health and development, 43, 831-838. 

doi: 10.1111/cch.12476   

Golfenshtein, N., Srulovici, E. & Medoff-Cooper, B. (2016). Invetigating Parenting 

Stress AcrossPediatric Health Conditions - A Systemetic Review. 

Comprehensive child and adolescent nursing, 39, 41-79. doi: 

http://dx.doi.org/10.3109/01460862.2015.1078423  

Grahn, M., Olsson, E. & Edwinson-Mansson, M. (2016). Interactions Between 

Children and Pediatric Nurses at the Emergency Department: A Swedish 

Interview Study. Journal of Pediatric Nursing, 31, 284-292. doi: 

http://dx.doi.org.10.1016/j.pedn.2015.11.016 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (uppl 1:7, s. 471-478). Lund: 

Studentlitteratur AB.   

*Hinton, D. & Kirk, S. (2017). Living with uncertainty and hope: A qualitative study 

exploring parents´ experiences of living with childhood multiple sclerosis. 

Chronic illness, 13, 88-99. doi: 10.1177/1742395316664959  

Hon, G.M. & Matsha, T. (2012). Multiple Sclerosis: The Role of Fatty Acids. I E. 

Scholz & C. Müller (Red.), Multiple Sclerosis: Causes, Diagnosis and 

Management. (1:a uppl., s. 31-57). E-Bok: Nova Science Publishers, 

Incorporated. ISBN 9781614700289 https://ebookcentral-proquest-

com.ezproxy.bib.hh.se/lib/halmstad/detail.action?docID=3019509 

Hopia, H., Paavilainen, E. & Åstedt-Kurki, P. (2005). The diversity of family health: 

constituent systems and resources. Scandinavian journal of caring sciences, 19, 

186-195.   

Hummelinck, A. & Pollock, K. (2006). Parents information needs about the treatment 

of their chronically ill child: A qualitative study. Patient Education and 

Counseling, 62, 228-234. doi: 10.1016/j.pec.2005.07.006 

Högskolan i Halmstad. (2018). Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 

hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp. Hämtad 2018-12-01 från: 

http://www.hh.se/villstudera/vard/programpabyggnad/ 

specialistsjukskoterskeutbildningmedinriktninghalsoochsjukvardforbarnochung 

domar60hp.65439994.html    

*Jones, V., Whitehead, L. & Crowe, T. (2016). Self-efficacy in managing chronic 

respiratory disease: parents´ experiences. Contemporary Nurse, 52, 341-351. 

doi: 10.1080/10376178.2016.1213647  



 

 

Johansson, M., Thomas, J., Hildingsson, I. & Haines, H. (2016). Swedish fathers 

contemplate the difficulties they face in parenthood. Sexual & Reproductive 

Healthcare, 8, 55-62. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.srhc.2016.02.2005   

Kelo, M., Eriksson, E. & Eriksson, I. (2013). Perceptions of patient education during 

hospital visit - described by school-age children with a chronic illness and their 

parents. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27, 894-904. doi: 10.1111/ 

scs.12001   

* Kerr, A.M. & Haas, S.M. (2014). Parental Uncertainty in Illness: Managing 

Uncertainty Surrounding an ”Orphan” Illness. Journal of Pediatric Nursing, 29, 

393-400. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.pedn.2014.01.008  

Krajnc, N., Orazem, J., Rener-Primec, Z. & Krzan, M.J. (2018). Multiple scleraosis in 

pediatric patients in Slovenia. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 20, 

194-198. doi: 10.1016/j.msard.2018.01.026, 

* Lauder, B., Sinclair, P. & Maguire, J. (2018). Mothers´experience of caring for a 

child with early onset scoliosis: A qualitative descriptive study. Journal of 

Clinical Nursing, 27, e1549-e1560. doi: 10.1111/jocn.14301 

Lindskog, B.I. (2014). Medicinsk terminologi. Lund: Studentlitteratur AB.   

Lubkin, I.M. & Larsen, P.D. (2006). Chronic Illness: Impact and Interventions. 

Sudbury: Jones and Barlett Publishers   

Ludvigsson, J. (2017). Increasing Incidence but Decreasing Awareness of Type 1 

Diabetes in Sweden. Diabetes Care, 40, e143-e144. 

Http://doi.org/10.2337/dc17-1175  

Maas-van Schaaijk, N.M., Roeleveld-Versteegh, A.B.C. & van Baar, A.L. (2013). 

The Interrelationships Among Paternal and Maternal Parenting Stress, 

metabolic Control, and Depressive Symptoms in Adolescents With Type 1 

Diabetes Mellitus. Journal of Pediatric Psychology, 38, 30-40. doi: 

10.1093/jpepsy/jsso96 

*Maciver, D., Jones, D. & Nicol, M. (2010). Parents´ Experiences of Caring for a 

Child With Chronic Pain. Qualitative Health Research, 20, 1272-1282. doi: 

10.1177/1049732310367499  

McCubbin, M.A. (1988). Family stress, Resources, and Family Types: Chronic Illness 

in Children. Family Relations, 37, 203-210. http//:jstor.org/stable/584321 

Minden, P. & Gullickson, C. (2005). Teaching nursing care of chronic illness. A 

storied approach to whole person care. NewYork: Springer publishing 

company.  



 

 

Newacheck, P.W. & Taylor, W.R. (1992). Childhood Chronic Illness: Prevalence, 

Severity, and Impact. American Journal of Public Health, 82, 364-371.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1694379/ 

Nelson, K.S., Kushlev,K. & Lyubomirsky, S. (2014). The pain an Pleasures of 

Parenting: When, Why and How Is Parenthood Associated With More or Less 

Well-Being. Psychological Bulletin, 140, 846-895. doi: 10.1037/a0035444  

Nolte, E. & McKee, M. (2008). Caring for people with chronic conditions: an 

introduction. I E.Nolte & M. McKee. (Red.), Caring for people with chronic 

conditions A health system perspective. (1.a uppl., s. 1-14). E-bok: Open 

University press. Hämtad 2012-12-01 från: http://www.euro.who.int/__data/ 

assets/pdf_file/0006/96468/E91878.pdf   

Nordfeldt, S., Ängarne-Lindberg, T., Nordwall, M. & Krevers, B. (2013). Parents of 

Adolescents with Type ! Diabetes – Their Views on Information and 

Communication Needs and Internet Use. A Qualitative Study. PLoS ONE, 8, 

e62096. doi: 10.1371/journal.pone.0062096 

Oro. (2005). I Lexin.   

Oro. (1996). I Nationalencyklopedin.   

Oro. (2008). I Norstedts.   

Panicker, L. (2013). Nurses perceptions of parent empowerment in chronic illness. 

Contemptary Nurse, 45, 210-219. doi: http://doi.org/10.5172/conu. 

2013.45.2.210  

Passer, M.W. & Smith, R.E. (2008). Psychology The Science of Mind and Behavior. 

New York: McGrew-Hill   

Prieb, G. & Landström, C. (2012). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar. I M. Henricson (Red.). Vetenskaplig teori och metod: Från idé 

till examination inom omvårdnad (1:7 uppl., s. 31-50). Lund: Studentlitteratur 

AB.   

*Rankin, D., Harden, J., Waugh, N., Noyes, K., Barnard, K.D. & Lawton, J. (2014). 

Parents´ information and support needs when their child is diagnosed with type 

1 diabetes: a qualitative study. The authors Health Expectations, 19, 580-591. 

doi: 10.1111/hex.12244  

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor & Svenska sjuksköterskeförening. (2016). 

Kompetensbeskrivning För legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen, med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn 

och ungdomar. Hämtad 2018-12-01 från: https://www.swenurse.se/globalassets/ 



 

 

01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ 

kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning_halsooch_sjukvard_for_barn_och_ungdo

mar.pdf   

SFS 1949:381 Föräldrabalken. Stockholm: Justitiedepartementet L2. Hämtad 2018-

10-11 från: https://lagen.nu/1949:381  

SFS 2003:460 Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. Hämtad 2018-11-12 från: https://www.riksdagen.se/ 

sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-

ometikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460  

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 2018-10-30 

från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svenskforfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821  

SFS 2018:218. Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

Stockholm: Justitiedepartementet L6. Hämtad 2018-10-24 från https:// 

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ 

lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-218   

SFS 2018:219 Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

Stockholm: Justitiedepartementet L6. Hämtad 2018-10-24 från https:// 

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ 

forordning-2018219-med-kompletterande_sfs-2018-219   

Shepard, P. M. & Mahon, M.M. (2002). Family Considerations. I Laura L. Hayman, 

Margaret M. Mahon & J. Rick Turner (Red), Chronic Illness in Children: An 

Evidence-Based Approach. (s.143-164). E-Bok: Springer publishing company.   

Svensk sjuksköterskeförening & Svenska läkaresällskapet. (2017). Teamarbete & 

Förbättringskunskap två kärnkompetenser för god och säker vård. Hämtad 

2018-12-02 från: https://www.swenurse.se/globalassets/01-

svensksjukskoterskeforening/kvalitet/teamarbete.och.forbattringskundkap.pdf   

Unicef. (u.å). Barnkonventionen. Hämtad 2018-12-17 från: 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten  

Wallengren, C. & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av 

litteraturbaserat examensarbete. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (1:7 uppl., s. 487-488). Lund: 

Studentlitteratur AB.   

van Oers, H.A., Haverman, L., Limperg, P.F., van Dijk-Lokkart, E.M., Maurice-Stam, 

H. & Grootenhuis, M.A. (2014). Anxiety and Depression in Mothers and 



 

 

Fathers of a Chronically Ill Child. Matern Child Health Journal, 18, 1993-2002. 

doi: 10.1007/s10995-014-1445-8 

Wedding, U. (2015). Parenting ideals and (un-)troubled parent positions. Pedagogy, 

Cutlure & Society, 23, 45-64. doi: 10.1080/14681366.2014.919955  

Wennergren, G., Hesselmar, B. & Hedlin, G. (2015). Astma är en av de vanligaste 

kroniska sjukdomarna hos barn. Läkartidningen, 112, 1-5.   

World Medical Association. (2013). WMA Declaration of Helsinki - Ethical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad 2018-11-

12 från https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declarationof-

helsinki/doh-jun1964/  

Zahran, H.S., Bailey, C.M., Damon, S.A., Garbe, P.L. & Breysse, P.N. (2018). Vital 

Signs: Asthma in Children - United States, 2001-2016. Morbidity and Mortality 

Weekly Report, 67, 149-155. http://www.cdc.gov/mmwr  

Årestedt, L., Persson, C. & Benzein, E. (2014). Living as a family in the midst of 

chronic illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28, 29-37. doi: 

10.1111/scs.12023   

Årestedt, L., Benzein, E. & Persson, C. (2015). Families Living With Chronic Illness: 

Beliefs About Illness, Family and Health Care. Journal of Family Nursing, 21, 

206-231. doi: 10.1177/1074840715576794  

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.). Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (3:2 uppl., s. 37-48) Lund: 

Studentlitteratur.   

 

 

 

 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 
Sökord CINAHL PubMed 

Förälder Parent* Parent* 

Perspektiv Perspective  

Erfarenhet Experience Experience 

Omvårdnad/omsorg  Care 

Barn Child* Child* 

Kronisk sjukdom 
Chronic* disease 

Chronic* ill* 
Chronic* 

Kvalitativ Qualitative Qualitative 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

*Siffrorna i parentes visar dubbletter som funnits i andra sökningar

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

20181020 CINAHL 

Parent* and perspective and child* 

and chronic* 

Limits: 2008-2018, Peer reviewed, 

Barn 0-18 år 132 32 4 2 

20181020 CINAHL 

Parent* and experience and child* 

and chronic* ill* 

Limits: 2008-2018, Peer reviewed, 

Barn 0-18 år 109 18 (2)* 3 3 

20181020 CINAHL 

Parent* and experience and child* 

and chronic* disease and 

qualitative 

Limits: 2008-2018, Peer reviewed, 

Barn 0-18 år 58 14 (4)* 3 3 

20181020 PubMed 

Parent* and experience and child* 

and care and chronic* and 

qualitative 

Limits: 10 år, Barn 0-18 år 170 29 (3)* 2 2 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Bray, L., Shaw, N.J. & Snodin, J. (2015). Living and managing with the long-term implications of 

neonatal chronic lung disease: The experiences and perspectives of children and their parents. 

Heart & Lung, 44, 512-516.  

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka barns perspektiv på att leva med kronisk lungsjukdom och deras 

föräldrars långsiktiga upplevelse av att vårda dem. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod med en naturalistisk design 

Induktiv tematisk analys 

Urval Tolv föräldrar och tio barn deltog i studien, rekryterade via ett sjukhus där barnen gjorde 

uppföljningar, fyra barn var 6-10 år och sex barn var 11-15 år  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer som spelades in i hemmet under 20 till 80 minuter och 

transkiberades 

Dataanalys En induktiv dataanalys genomförd av två forskare som följde reglerna för Tematisk analys, 

analysen pågick under hela datainsamlingen. Data från de semistrukturerade intervjuerna beskrev 

föräldrar och barns upplevelse av vardagen, samspel med sjukvårdspersonal samt information 

kring diagnos och stöd. Transkriberad data från intervjuerna kodades och bildade sedan teman 

Bortfall Anges ej 

Slutsats Flera av föräldrarna beskrev oron för att barnen när de blev äldre skulle övergå i annan vård och 

därmed bli av med den expertis de nu hade kontakt med, de var rädda att den personal som skulle 

ta vid var mindre kunnig om barnets diagnos. Föräldrarnas osäkerhet och oro kopplades till att 

barnet skulle börja skolan eller byta skola och nya mindre erfarna personer skulle hantera barnets 

sjukdom. Ytterligare oro beskrevs kring att barnet skulle växa upp i ett samhälle som inte hade 

förståelse för sjukdomen samt oro för hur det skulle bli med självständighet, förhållanden och 

arbete. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 83% 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Cashin, G.H., Small,S.P. & Solberg, S.M. (2008). The Lived Experience of Fathers Who Have 

Children With Asthma: A Phenomenological Study. Journal of Pediatric Nursing, 23, 372-385. 

doi: 10.1016/j.pedn.2007.08.001 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att ta reda på hur det är att vara pappa till ett barn med astma. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod med fenomenologisk design 

Induktiv tematisk analys 

Urval De åtta deltagare rekryterades från ett sjukhus med en astmamottagning, papporna skulle ha barn 

som var under 13 år, papporna skulle tala och förstå engelska  

Datainsamling Intervjuer med open-ended frågor som spelades in, intervjuerna varade i 50-100 minuter, alla 

intervjuer hölls av samma forskare  

Dataanalys Data från intervjuerna som spelats in och transkriberats formade en berättelse för varje deltagares 

upplevelse av vardagen med ett barn med astma. Berättelserna som framkom under intervjuerna 

formade datan. Efter varje intervju lyssnade forskaren på inspelningen i syfte att analyser datan. 

Den transkriberade texten läste flera gånger samtidigt som inspelningen spelades upp för att 

säkerställa att varje deltagares upplevelse förstods rätt. Analysen genomfördes sedan som ett 

teamarbete mellan alla forskarna tills överenskommelse kring de framträdande teman nåddes. 

Utarbetandet av tema följde van Manens arbetssätt att sätta fokus på det viktiga i insamlad data. 

Bortfall Alla som tillfrågades deltog i studien 

Slutsats När barnen fick sin diagnos lättade oron som funnits under lång tid när papporna inte förstått 

varför barnen så ofta var sjuka. Oron för barnens astma fanns alltid där i bakgrunden och ökade 

när barnet blev sjukt. Den största oron var för hur medicineringen skulle kunna påverka barnet i 

framtiden. Oro fanns också för barnets säkerhet i skolan, om barnet skulle ha tillgång till sin 

medicin vid behov. Oro fanns också för att barnen under skolgång skulle utsättas för ämnen eller 

dålig inomhusluft, som triggade astman. Vidare oroade papporna sig för barnets obehag på grund 

av astman, att astman skulle förvärras och hur barnen skulle hantera astman när de blev tonåringar 

att de inte skulle prioritera- eller ignorera symtomen 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 93% 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Gaughan, V., Logan, D., Sethna, N. & Mott, S. (2012). Parents´Perspective of Their Journey 

Caring for a Child with Chronic Neuropathic Pain. Pain Management Nursing, 15, 246-257. 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att beskriva föräldrars uppfattning om utvecklingen av smärta hos barnet, 

från att den först uppstod, genom behandlingar och slutligen upphörde detta för att få en bättre 

förståelse för föräldrars tankar kring smärtan 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod med deskriptiv design 

Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Nio föräldrar till barn 8-18 år med diagnos komplex regional smärtsyndrom eller kronisk smärta 

som deltog i ett rehabiliteringsprogram för smärta hos barn, barnen hade haft smärta i 2-20 

månader  

Datainsamling Individuella intervjuer med open-ended frågor som varade i 30-45 minuter, intervjuerna spelades 

in och transkriberades 

Dataanalys Den inspelade transkriberade datans innehåll analyserades. Två av forskarna läste datan flertalet 

gånger för att identifiera koder som sedan diskuterades till konsensus nåddes. Koderna utgjordes 

av föräldrarnas egna ord. Under arbetets gång framkom att föräldrarna hade liknande upplevelser 

och reaktioner. Koderna formades sedan till grupper. Två kategorier uppstod med tillhörande sex 

subkategorier.  

Bortfall Anges ej 

Slutsats Föräldrars oro bottnade i att sjukdomen och sökandet efter bot förändrade familjens rutiner och 

gjorde föräldrarna frustrerade. Oron härrörde också från schismen som uppstod i föräldraskapet 

och kommunikationen mellan föräldrarna kring sjukdomen. Oro och rädsla fanns för att inte 

behandlingen skulle hjälpa eller ingen bot skulle hittas, eller att sjukdomen skulle förvärras, 

föräldrarna kunde varken koncentrera sig eller slappna av. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 89% 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Geense, W.W., van Gaal, G.G.I., Knoll,J.L., Cornelissen, E.A.M. & van Achterberg, T. (2017). 

The support needs of parents having a child with a chronic kidney disease: a focus group study. 

Child: care, health and development, 43, 831-838. Doi: 10.1111/cch.12476 

Land  

Databas 

Nederländerna 

PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva föräldrars behov av stöd gällande de problem de upplevde med att ha ett 

barn med kronisk njursjukdom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod med en hermeneutisk design 

Induktiv tematisk analys 

Urval Holländsk-talande föräldrar med barn, mellan 8 månader och 17 år, som var under behandling på 

barnavdelningen på ett Nederländskt universitetssjukhus. För ett brett perspektiv hade barnen 

olika stadier av kronisk njursjukdom. 21 föräldrar, varav 16 mammor, fördelade i fem 

fokusgrupper deltog 

Datainsamling Fem fokusgrupp intervjuer genomfördes där intervjuerna spelades in. Intervjuerna gjordes i april 

och maj 2013 och varje intervju tog ungefär två timmar och genomfördes av tre olika externa 

moderators. De tre var vana vid fokusgruppintervjuer men inte insatta i barnneurologi. En av 

forskarna deltog som observant vid samtliga intervjuer. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Dataanalys Den transkriberade datan analyserades tematiskt med hjälp av Barlows definition av egen förmåga 

som ett ramverk. Fyra tema framkom, kodades och definierades. Den transkriberade datan 

organiserades och analyserades genom att använda ATLAS.ti. För att öka validiteten och nå 

konsensus analyserades tre av intervjuerna även enskilt av två av forskarna.  

Bortfall Av 200 tillfrågade föräldrar deltog 21i studien 

Slutsats Föräldrar efterfrågade information för att minska sin osäkerhet, oro och stress kring barnets 

sjukdom, särskilt vid ny diagnostisering. De ville ha information om sjukdom, behandling och hur 

de skulle samtala med sjukvården för att inkluderas i besluten om vården. Föräldrar var också 

oroliga för sina barns nutrition både viktförlust och viktuppgång. Föräldrarna upplevde stress och 

behövde känslomässigt stöd för att hantera sjukdomen och spänningen i relationen som uppstod 

till följd av sjukdomen. Dessutom var föräldrarna oroliga över barnens skolgång när de inte alltid 

kunde gå till skolan på grund av symtom, sjukhusvistelse eller komplikationer oroade föräldrarna 

sig för hur det skulle påverka barnens framtid och utveckling. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 91% 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Hinton, D. & Kirk, S. (2017). Living with uncertainty and hope: A qualitative study exploring 

parents´ experiences of living with childhood multiple sclerosis. Chronic illness, 13, 88-99. doi: 

10.1177/1742395316664959  

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska föräldrars upplevelse av multipel skleros hos deras barn 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory 

Urval 31 föräldrar till barn 0-17 år, rekryterades via sjukvården och volontär organisationer i 

Storbritannien. Eftersom sjukdomen är ovanlig var det svårt att finna deltagare till studien.  

Datainsamling Kvalitativa semi-strukturerade djupintervjuer utförda av Denise Hinton i hemmen. De spelades in 

och transkriberades. Intervjuerna varade i 60-180 minuter. Datainsamlingen pågick från februari 

2013 till februari 2014.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades induktivt i Nvivo. Det kodade materialet gav en 

teoretisk insyn i den empiriska datan. Under arbetet framkom en huvudkategori – att leva med 

osäkerhet. Data kodades enskilt men diskussioner mellan forskarna fördes regelbundet. Datan 

utmynnade sedan i två kategorier, källor till osäkerhet samt strategier för att hantera osäkerheten. 

Bortfall Anges ej 

Slutsats Osäkerhet hos vårdpersonal ökade föräldrars oro för barnets sjukdom. Osäkerhet om hur barnets 

framtid skulle te sig gav också mycket oro hos föräldrarna. Föräldrarna vakade över barnen 

konstant men var ändå oroliga för att de misstolkade barnens symtom och därför inte agerade rätt i 

förhållande till barnets behov. Trots att föräldrarna var oroade över barnens diagnos så utvecklade 

de en mer optimistisk känsla över tid när de lärde sig mer om sjukdomen. För att hålla uppe 

optimismen fokuserade föräldrarna på barnets existerande behov istället för att oroar sig för 

framtiden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad i 85% 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Jones, V., Whitehead, L. & Crowe, T. (2016). Self-efficacy in managing chronic respiratory 

disease: parents´ experiences. Contemporary Nurse, 52, 341-351.  

Land  

Databas 

Nya Zeeland 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka föräldrars egen förmåga och upplevelser av vad som 

påverkar den relaterat till deras barns kroniska respiratoriska sjukdom 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod med en induktiv design 

Tematisk analys 

Urval De 23 deltagare rekryterades från en barnavdelning på ett universitetssjukhus i Nya Zeeland, 

engelsktalande föräldrar med barn 0-16 år som hade diagnosen kronisk respiratorisk sjukdom 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer när barnen besökte sjukhuset eller högst fyra dagar efter besöket, 

intervjuerna varade i 15-60 minuter, alla intervjuerna spelades i och transkriberades. 

Datainsamling pågick under tiden augusti 2010 till januari 2011.  

Dataanalys Tematisk analys där all data som transkriberats kontrollerades mot den inspelade intervjun. Datan 

lästes tills forskaren var bekant med texten och dess innehåll. En förståelse utvecklades och efter 

flertalet läsningar framkom kategorier och teman identifierades. 

Bortfall Anges ej 

Slutsats Alla föräldrarna beskrev en stark känsla av beslutsansvar vilket upplevdes negativt och stressande 

och föräldrarna kände sig plågade av konstant oro och rädsla. De behövde vara vaksamma och 

konstant revidera barnens symtom för att inte missa något viktigt. Att ha en god relation med 

sjuksköterskan gjorde att de kände att de kunde ringa och fråga om något oroade dem vad gällde 

symtom och sjukdom. Ansvaret för det sjuka barnet påverkade det mesta i familjens liv och det 

fick föräldern med huvudansvaret för barnet att känna oro och de kunde inte låta bli att leta 

symtom. Den primära vårdgivaren av föräldrarna kände ett konstant behov av att vara vaksam på 

om symtomen skulle förvärras och det gjorde dem oroliga. Att sjukdom och symtom var 

oförutsägbara gjorde att föräldrarna aldrig visste om eller när de behövde ändra sina planer vilket 

var en konstant källa till oro. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 89% 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Kerr, A.M. & Haas, S.M. (2014). Parental Uncertainty in Illness: Managing Uncertainty 

Surrounding an ”Orphan” Illness. Journal of Pediatric Nursing, 29, 393-400.  

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att få fördjupade kunskaperna om osäkerhet genom att undersöka hur 

föräldrar till barn med vaskulär anomali upplevde och hanterade osäkerhet.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded Theory 

Urval Föräldrar till barn mellan 11 och 17 år som besökte ett större barnsjukhus där deras barn fick vård 

för vaskulär anomali, totalt 55 föräldrar till barn med vaskulär anomali deltog i studien, alla 

engelsktalande 

Datainsamling Genom återkommande observationer under 13 månader samt diskussioner med deltagarna och 

open-ended frågor i ett formulär  

Dataanalys Genom kodning identifierades kategorier och sub-kategorier som ordnades i teman induktivt. 

Teman framkom ur analysen av hela datamaterialet, där föräldrarna visade sig uttrycka liknande 

typer av osäkerhet vid observationer och diskussioner vid de open-ended intervjuerna. 

Bortfall Anges ej 

Slutsats Föräldrarna uttryckte osäkerhet kring barnets framtid och oro hur sjukdomen skulle påverka 

förmåga till ett normalt liv. Det fanns också oro för att inte veta exakt vad diagnosen innebar. Det 

fanns oro för vilka möjligheter barnet hade att utöva någon sport, om aktivitet skulle orsaka smärta 

och oro för om det var möjligt att delta i normala aktivtiter. Otillräcklig information angående 

behandlingar skapade oro hos föräldrar. Föräldrarna beskrev oro för hur sjukdomens utveckling 

skulle kunna påverka någon av barnets kroppsfunktioner. Oro fanns också för att bandet skulle bli 

reta i skolan på grund av sin sjukdom. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 89% 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Lauder, B., Sinclair, P. & Maguire, J. (2018). Mothers´experience of caring for a child with early 

onset scoliosis: A qualitative descriptive study. Journal of Clinical Nursing, 27, e1549-e1560. doi: 

10.1111/jocn.14301  

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att identifiera och beskriva föräldrars upplevelse av att ha ett barn med 

tidig skolios 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod med en deskriptiv design 

Tematisk analys 

Urval Tolv mammor med barn 2-15 år med diagnosen tidig skolios, deltagarna kom från flera olika delar 

av landet, barnen hade haft diagnosen i 0-5 år. Mammorna rekryterades genom snöbollsurval från 

en facebookgrupp för föräldrar med barn med tidig skolios 

Datainsamling Semistrukturerade telefonintervjuer som spelades in och transkriberades, breda, open-ended, 

explorativa frågor tillsammans med följdfrågor för att förtydliga, intervjuerna skedde under tiden 

juli-september 2016, intervjuerna varade mellan 30 och 65 minuter.  

Dataanalys Den transkriberade datan analyserades av två av forskarna oberoende av varandra utifrån Morse 

och Fields fyra steg. Därefter träffades de och jämförde sina fynd och diskuterade tills konsensus 

nåddes och säkerhet rådde om att tema och subtema representerade datan.  

Bortfall Anges ej 

Slutsats Mammorna beskrev känslor som en bergochdalbana där de å ena sidan kunde känna sig glada och 

att de hade kontroll över sjukdomen till att de kände oro och osäkerhet. Diagnos och 

behandlingsplan gjorde att de kände att de hade kontroll. De som bodde på landsbygden hade 

svårare att få specialistvård då resan kunde vara svår för barnet vilket oroade mammorna. De som 

hade närhet till specialistvård ansåg att det var tröstande och positivt. Stress orsakades av beslut 

och krav som gällde barnets vård vilket påverkade relationen mellan föräldrarna negativt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 89% 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Maciver, D., Jones, D. & Nicol, M. (2010). Parents´ Experiences of Caring for a Child With 

Chronic Pain. Qualitative Health Research, 20, 1272-1282. doi: 10.1177/1049732310367499 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utforska hur föräldrar påverkades av att vårda barn med kronisk smärta 

och vilka konsekvenser barnets smärta hade för föräldrarna. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory 

Urval Tolv föräldrar, 10 mammor och 2 pappor med barn 10-16 år som hade smärta, deltagarna 

rekryterades från ett barnsjukhus 

Datainsamling Intervjuer i hemmen, i en annan känd miljö för deltagaren eller genom telefonintervju. Alla 

intervjuer gjordes av samma forskare. Intervjuerna gav ungefär 18 timmars inspelat material som 

transkriberades.  

Dataanalys Induktiv, tematisk analys som började redan under datainsamlingen med noteringar. Efter 

transkribering lästes texten flertalet gånger för att skapa en känsla för berättelserna. Därefter 

gjordes analytiska noteringar som sedan kodades för att identifiera relevant text. Breda tema 

framkom. En andra fas av datanalysen gjorde med hjälp av NUD*IST 6 software vilket gav de 

slutliga teman. Analysen gjordes enbart av en forskare. 

Bortfall Inget 

Slutsats Föräldrarna hade gemensamt att de ville vara goda föräldrar den kroniska sjukdomen till trots. 

Föräldrarna tyckte sig genomgå ett antal stadier när de lärde sig leva med barnets sjukdom. Det 

började med oro men trots att det var svårt förflyttades föräldrarna sedan till ett läge där de hade 

förmåga att balansera barnets behov med sina egna. Inte alla föräldrar klarade det vilket gjorde att 

de fortsatte vara oroliga. Oro skapades av att föräldrarna inte längre hade möjlighet att skydd och 

trösta barnet som förut och det gjorde att de kände sig misslyckade. Det fanns även en oro för att 

sjukdomen avbrutit barnets normala utveckling och att barnet inte längre hade en normal barndom. 

Föräldrar berättade om vaksamhet på om barnet upplevde smärta och det omfattande behovet av 

säkerhet vilket fick dem att känna sig maktlösa och rädda. Det var inte lätt att utveckla ett 

balanserat förhållningssätt gentemot barnets kroniska sjukdom, vissa föräldrar upplevde negativa 

känslor som oro, rädsla och panik och hade katastroftankar och det var svårt att inte ”tänka på det 

värsta”. Föräldrarna var rädda för att sjukdomens skulle blossa upp eller förvärras och att det 

skulle medföra fler svårigheter och sömnlös nätter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 85% 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Rankin, D., Harden, J., Waugh, N., Noyes, K., Barnard, K.D. & Lawton, J. (2014). Parents´ 

information and support needs when their child is diagnosed with type 1 diabetes: a qualitative 

study. The authors Health Expectations, 19, 580-591. doi: 10.1111/hex.12244  

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att beskriva och utforska föräldrars behov av information och stöd när 

deras barn diagnostiseras med typ 1 diabetes med fokus på att hitta vägar för att i framtiden bättre 

kunna stödja dem. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory 

Urval Totalt 54 föräldrar deltog i 40 intervjuer, 26 singel intervjuer och 14 i par. Deltagarna hade alla 

barn 2-12 år med diagnosen diabetes typ1, rekryteringen skedde från fyra olika barndiabetes 

kliniker när de var där för läkarbesök.  

Datainsamling Semi-strukturerade djupintervjuer, intervjuerna varade i snitt 120 minuter och utfördes alla av 

samma forskar och i deltagarens hem. Samtidigt med datainsamlingen pågick en parallell analys. 

Intervjuerna pågick under tiden november 2012 till augusti 2013 

Dataanalys Induktiv tematisk analys gjordes av två av forskarna oberoende av varandra för att identifiera 

erfarenheter hos deltagarna. Därefter hölls möten för att jämföra analyserna. Vid mötena 

identifierades koder som reflekterade de ämnen som framkom i datan. NVivo användes för att 

koda datan. Koderna analyserades och bildade sedan tema och subtema. 

Bortfall Anges ej 

Slutsats Många föräldrar beskrev att de var väldigt oroliga när de fick barnets diagnos. De kämpade för att 

försöka förstå diagnosen och kände sig överväldigade av vårdpersonalens råd och instruktioner. 

De kände stress och var upprörda och hade därför inte kunnat ta till sig all information de fått på 

sjukhuset. Eftersom de varit chockade efter diagnosen ansåg många föräldrar att det hade varit 

bättre att de fått uppmuntran och känslomässigt stöd till en början, andra föräldrar beskrev att för 

att hantera den oro och ångest de fått vid diagnos så hade de också hade behövt ett känslomässigt 

stöd och att uppmuntran kanske hade gjort dem mer rustade för att ta emot praktiska råd. 

Föräldrarna upplevde oro i samband med att de skulle berätta för barnet om diagnos och 

behandling. Alla föräldrar vittnade om svårigheten att veta att deras barns liv hängde på att de fick 

medicinerat dem och samtidigt fick de kämpa för att kunna medicinera barnet trots att det vägrade. 

Det fanns en oro för att barnet nattetid skulle få hypoglykemi, och att barnet inte skulle upptäcka 

symtomen och vakna utan dö i sin säng vilket påverkade föräldrarnas sömn. Föräldrar beskrev 

också att de trodde sig kunna ha nytta av att träffa andra föräldrar vars barn hade samma diagnos 

och kunna prata öppet utan att känna oro över att ses som misslyckad av vårdpersonal 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 87% 
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